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SUNU§ 

A.U. Basm - Yayin Yiiksekokulu, 1987 yili sonbaharmda, toplumsal-si-
yasal gundemimize onemli bir bigimde girmeye ba§layan ve giren "kamu-
oyu ara§tirmalan ve yoklamalan" konusunda bir sempozyum diizenlemeye 
karar vermi§tir. Uluslararasi olgekte yapilmasina karar verilen bu sempoz-
yumun organizasyonuna iliskin gali§malar yakla§ik bir yil siirmii§ ve "Ka-
muoyu Ara§tirmalari I. Uluslararasi Sempozyumu" 17-19 Ekim 1988 tarih-
leri arasmda Ankara Universitesi 100. Yil Salonunda yapilan oturumlarla 
ger§ekle§tirilmi§tir. 

Bu sempozyumun gergeklegtirilmesi ve bildirilerinin yayim igin sagla-
diklari katkilardan otiirii, T.C. Ba§bakan]ik BASIN-YAYIN ve ENFOR-
MASYON GENEL MUDURLUGUNE, TANITMA FONU yetkililerine,Pi-
AR'a; Saym Biilent H. TANLA ve Saym Nezih NEYZI'ye, ve WDR'a §iik-
ran borgluyuz. 

Sempozyumun ses bant lanni gozen Saym Ahmet Sagdig'a ve ozellikle, 
goziilen metinleri yayma hazirlayip baski provalarinm diizeltmelerini de 
yaparak yayin editorlugiinu iistlenen Saym Dog. Dr. Muharrem Varol'a 
ozverileri ve katkilarmdan otiirii sonsuz te§ekkiir ederim. 

Aynca, sempozyumun ses ve goriintii kaydinda, fotograflarimn tesbi-
tinde, sunuculuk ve gevirmenlik hizmetlerinde gorev alan A.U. B.Y.Y.O. 
ogretim elemanlan ve ogrencileri ile bu yayim titiz gabalariyla gergekle§-
tiren A.U. S.B.F. - B.Y.Y.O. Basimevi yoneticisi ve personeline de igten te-
§ekkiirlerimi sunarim. 

Prof. Dr. Oya TOKGOZ 

A.U. Basin - Yayin Yiiksekokulu 

Miidiirii 

v n 



EDITOR'tJN n o t u 

Sempozyuma bildiri sunan degerli katilimcilardan 6'si bildiri metinle-
rini yazili olarak da vermi§lerdir: Sayin Nezih NEYZI, Sn. Nermin Aba-
dan-UNAT, bendeniz M. VAROL, Sn. Mehmet KUgUKKURT, Sn. Jiirgen 
LEIMBACH (ingilizce), Sn. Per t t i SUHONEN'in (ingilizce) verdikleri ya-
zili metinlere kitapta aynen yer verilmi§tir. 

Sayin Ege ERNART, sempozyuma katilamamakla birlikte, reklam met-
ni halinde yazilmi§ bir metin gondermi§tir. Bu metin, taraf imdan diiz (ya-
zili) metin haline getirilerek yayina dahil edilmi§tir. 

Panel de dahil diger metinler ile yabanci katilimcilarm gevirilmi§ ko-
nu§ma metinlerinin diizenlenmesinde ise, ses bantlarmin goziimleri esas 
almmi§tir. 

Yayin a§amasinda; yayini daha fazla geciktirmemek igin, diizeltmeler, 
bazi kugiik ekleme ve gikarmalar yaparken, degerli bildiri sahipleri ile te-
mas kurma yoluna gidemedik. Bu nedenle, kendilerinden, kusurlarimiz ol-
duysa bagi§lamalarmi diliyorum. 

M.V. 

Ankara, Ocak 1990 

vm 
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Prof. Dr. Ferruh DINQER - Agili§ Konu§masi: 

Ankara Universitesi'nin sayin rektor yardimcisi, sempozyuma yurt di-
§indan ve yur t iginden katilan degerli konu§macilar ve sempozyumun de-
gerli izleyicileri, ben de §ahsen ve yiiksekokulum adina sizlere ho§geldiniz 
diyorum. Yirminci yiizyilin sonuna yakla§irken diinyamizda uzay gaginin 
hizina egdeger geligmeler goriiliiyor, teknoloji olaganiistii geli§iyor, bilgi bi-
rikimi katlanarak artiyor, birgok iilkede niifus patlamasi oluyor ve diinya 
niifusunun 20. yy. ba§larmda 7 milyara ula§acagi hesaplamyor. Hizla go-
galan toplumda duygu, dii§imce, algilama ve degerlendirme farkliliklari 
da giderek ge§itleniyor. Birgok iilkede bu ge§itlilik yonetilenler ve yone-
tenlerce dikkatle izleniyor ve degerlendiriliyor. §uphesiz bu olguya go-
gulcu demokrasilerde rastlanabiliyor. Tiirkiye de tercihini gogulcu demok-
rasiden yana yapmi§ ve kar§ila§ilan tiim giigliiklere ragmen bu tercih de 
israrli olmu§ bir iilkedir. Bilindigi gibi gogulcu demokrasi birden fazla 
goru§iin, inang ve kanaatin birarada, birbirine saygi duyarak etkile§im 
halinde oldugu toplumsal ortami ifade etmektedir. Oyleyse iilkemizde de 
yoneticilerin ve yonetenlerin bu 50k ge§itli kanaatlerin neler olduguna, ne 
yonde geli§tiklerine ve tiim bunlara kargi duyarli olmalan dogaldir. Bu 
kanaatler toplumun geneline oranla gogunlukta da azinlikta da yogunla§a-
biliyor. Bunu dogruya, gergege en yakin bigimde tespit ancak en uygun 
te§his yontemleri uygulanmakla yapilabiliyor. Bu da kamuoyu aragtir-
malaridir. Kamuoyu aragtirmalari, gogulcu demokrasilerde toplumun ken-
disi hakkinda fikir sahibi olmasimn en onemli araglarindan biridir. t)lke-
mizde de kamuoyu ara§tirmalarma duyulan ihtiyacin hizla artt igmi se-
vinerek goriiyor, izliyoruz. 1970'lerin ba§inda gok kimse kamuoyu ara§-
tirmalari deyimini bile duymamigti. Oysa bugiin koy kahvelerinde de 
kamuoyu ara§tirmalari konu§uluyor, sonuglar iizerinde yorumlar yapili-
yor. Universitelerde kamuoyu ara§tirmalari alanmda egitim, ogretim ve 
ara§tirmalar yapiliyor. Ayrica gok sayida ticari kurulu§ bilimsel yontem-
lerle kamuoyu ara§tirmalanni gergekle§tirme gabasi gosteriyor. Ancak, 
bugiine kadar bilimsel gevrelerle uygulamacilari biraraya getiren, dene-
yimlerini payla§ma imkani veren kapsamli bir toplanti diizenlenememi§-
tir. 

Bu bo§lugu doldUrmak amaciyla A.U. BYYO., Kamuoyu Ara§tirmalan 
Birinci Uluslararasi Sempozyumu'nu diizenledi. Diinyada konumuzda ka-
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zanilmi§ deneylerin zenginliginden yararlanmak igin toplantiyi uluslar-
arasi gergevede ele aldik. Ulkelerinde kamuoyu aragtirmasi alanmda onde 
gelen bilim adamlarindan olugan segkin bir yabanci konuk grubuna da 
tarti§malara katilmak iizere sempozyumda yer verdik, kendilerini davet 
ettik, liitfettiler kabul buyurdular. Sempozyum programi dikkatle izlen-
diginde, farkli du§unceleri-tercihleri ogrenmenin bilimsel yontemlerinin 
tarti§ilacagi bu sempozyumun amacma ula§masi igin, alanda faaliyet gos-
teren hemen her kesimin temsilcilerinin aramizda bulunmu§ olmalanna 
ozen gostermi§ oldugumuz anla§ilacaktir. Degerli izleyiciler, diinyadaki 
bilgi birikimi tartigmalarimizi zenginle§tirsin istedik. Bu amagla Federal 
Almanya'dan saym Leimbach, yine Federal Almanya'dan saym Dr. Ec-
kardt, Macaristan'dan sayin Zzecsko, Finlandiya'dan saym Dr. Suhonen 
aramizda bulunuyor. Uygulamacilar tarti§malanmizin boyut lanni geni§-
letsinler istedik. Bu amagla da Kamuoyu Ara§tirmacilan Dernegi Ba§kam 
Sayin Nezih Neyzi, Konda'mn yoneticisi Sayin Tarhan Erdem, Kamar 'm 
yoneticisi Saym Prof. Emre Konggr, Piar 'm yoneticisi Sayin Biilent Tanla, 
Esta'nin yoneticisi Sayin Tung Tayang, Veri Pazarlama'nin yoneticisi Sa-
yin Dr. Sezgin Tiiziin ve Biar 'dan Saym Omer Giicelioglu sempozyumu-
muza degerli katkilarda bulunacaklardir. Ayrica siyasi partilerin kampan-
yalarina tanit im dani§manligi yapmi§ kurulu§larm ikisinin temsilcisi Yo-
rum Ajans ' tan Saym Mehmet Ural ile Birikim Ajans ' tan Sayin Ege Ernar t 
deneyimlerini bizlerle paylagacaklardir. Bu katilimcilarin yanisira TRT 
Genel Miidiir Ba§dam§mam Sayin Nuri Qolakoglu, kurumun surdiirdiigii 
gah§malar konusunda bizleri aydinlatmayi kabul etmi§lerdir. Ote yandan 
programdan da izlenecegi iizere sempozyumumuza yur t iginden de birgok 
degerli bilim adamimizin katkida bulunmasi saglanmigtir. Qok degerli bil-
dirilerin sunulacagma ve verimli tarti§malarin yer alacagina emin oldu-
gumuz oniimiizdeki iig gun sonunda, kamuoyu ara§tirmalarinin yurtta§la-
rin tu tum ve davrani§lari iizerindeki etkileri konusunda, bu ara§tirmala-
rin gergek durumu yansitma becerileri hususunda, bu becerileri peki§tir-
mek ve en yetkin tekniklerin neler oldugu konusunda ve nihayet bu ara§-
tirmalarda gozetilmesi gereken bilimsel ve deontolojik kurallarm ge§itli 
boyutlari hakkmda daha fazla bilgi sahibi olacagimiz konusunda hig ku§-
kumuz yoktur. Bu toplantmin bir yila yakin bir siireden beri yapilmasi 
ve gergekle§mesi igin olaganiistii gayretle gabalayan ve bu gabalann so-
nunda biz erkekleri pe§inden siiriikleyen gok degerli iki hocamiz bizim 
yiiksekokulumuz biinyesinde bulunuyorlar. Bunlar, Sayin Prof. Dr. Ner-
min Abadan-Unat hocamiz ve Saym Prof. Dr. Oya Tokgoz hocamiz. Ken-
dileri genglere, biz genglere tag gikartircasma, 24 saati 48 saate katlarca-
sma olaganiistii bir titizlik ve gaba ile bugiinlere bizleri eri§tirdiler. Hu-
zurlarmizda ilk te§ekkiirii ve igtenlikle te§ekkiirii kendilerine yapmayj 
§ahsen ve yiiksekokulum adma yapmayi borg biliyorum, sagolsunlar.. Bu-
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nun diginda yine konu§mamda belirttigim gibi, programda dikkatinizi gek-
tigi gibi iilkemizde kamuoyu aragtirmalarinin ne oldugu bilincine bizleri 
goturen, yaptigi uygulamalarla kamuoyunun dikkatini geken, gerek basin 
geerkse TRT'de sonuglanyla, ula§tiklan isabetli sonuglarla bu ara§tirma-
larm artik Tiirkiye'de de ne kadar onemle benimsenmesi geregini vurgula-
yan kamuoyu ara§tirmacilarinin, §u anda aramizda bulunan degerli yone-
ticilerine yine igtenlikle te§ekkiirii borg biliyorum. §iiphesiz onlar olma-
saydi bu ara§tirmalarin ve bugiin bu toplantmm yapilmasi mumkiin de-
gildi. Yine huzurlarinizda yabanci konuklarimizin gelmesine katkida bu-
lunan Tiirk-Alman Dostluk Dernegimizin degerli ba§kanina, bu konuda 
yardimlarim esirgemeyen yabanci kurulu§lara te§ekkiira borg biliyo-
rum ve biitiin eksiklerimize ragmen buraya gelerek bizleri anlayan, 
bizleri hoggoren degerli yabanci konuklarimiza huzurlarinizda bir kez 
daha te§ekkiir etmek istiyorum. Ve yine bizlere her zaman oldugu gi-
bi i i n i ^ r s i t e ile uygulama alaninm ufuklarini ayni pota igerisinde yo-
gurma olanagi saglayan ve ozellikle BYYO'na mudiir olarak atandigim 
giinden bugiine kadar gegen sure iginde her tiirlii sikmtimizda bize yar-
dim ellerini uzatan iiniversitemizin degerli rektorii Prof. Dr. Saym Nec-
det Serin hocamiza huzurlarinizda igtenlikle tejekkurii borg biliyorum. Bu 
inangla ve sempozyumumuzun sonunda zannediyorum ki, olumlu sonugla-
rm almabilecegi umuduyla sizlere ve buraya katilmig olan degerli izleyi-
cilere ho§geldiniz diyor ve bu gibi toplantilarm goriinmez kahramanlari 
olarak diizenleme kurulunda gorev alan tiim ogretim elemanlarima, sev-
gili ogrencilerime te§ekkiirlerimi igtenlikle duyurmayi bir gorev kabul 
ediyorum. Hepinize saygilanmi sunuyorum. 
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A.tX Rektor Yardimcisi Sayin Prof. Dr. Latif QAKICI: 

Saym konuklar, degerli meslektaglarim, kamuoyu ara§tirma kurulu§-
larinin saygideger temsilcileri, TRT ve basinin giizide mensuplari.. . 
BYYO'nca diizenlenen Kamuoyu Aragtirmalan I. Uluslararasi Sempozyu-
mu'na katildigimz igin iiniversitem adina te§ekkiir ediyorum, ho§geldiniz 
diyorum. Sayin rektor biitun heyecaniyla bu sempozyuma katilmak iste-
mesine ragmen ongoriilmeyen resmi nitelikli bir toplantiya katildigi igin 
gelemediler. Ben de BYYO'da bir hoca olmam nedeniyle boyle bir sem-
pozyumda agili§ konu§masini biiyiik bir firsat bilip huzurunuza gikmi§ 
bulunuyorum. Toplantiya katilan, destekleyen biitiin kuruluglara iiniver-
sitem adina te§ekkiir etmek istiyorum. Ulkemizde kamuoyu aragtirmala-
r inm oneminin gittikge artmasinin nedeni, biraz once yiiksekokulumuzun 
Sayin Miidiirii Prof. Dinger meslektagimin belirttigi gibi gogulcu demok-
rasi yoniindeki geli§melere, diinyadaki geligmelere, iilkemizin de ayak uy-
durma konusunda kararli olmasidir. Kamuoyu ara§tirmalari konusundaki 
eksikliklerimizin hizla tamamlanmasi, giderilmesi §arttir diye inanmigiz 
ve bu inancin eseri olarak da bu sempozyumu diizenlemi§iz. Bu yondeki 
geli§me hem devlet ve siyaset katmda hem de benim alamm oldugu igin 
soyliiyorum piyasada oldukga hiz kazanmi§tir. Kamuoyu aragtirmalari 
ozellikle mensubu bulundugum igletme ekonomisinde ve piyasa ara§tir-
malarmda son derece onemli aragtir, saglikli karar almamiza yardimci 
araglardir. Ve samyorum ki, §u anda ulkemizde kamuoyu ara§tirmalan 
bati ulkelerindeki merkezlerle boy olgiigecek duzeydedir ve bununla ne 
kadar oviinsek azdir. 

Biz bu seviyeyle yetinmiyoruz. Bundan sonra daha iyiyi daha giizeli 
daha emin sonuglari bulmayi amagladik. I§te bu amaglara erigmede neler 
yapmalidir, herhalde tig giin siirecek sempozyumda bu konular enine bo-
yuna tarti§ilacaktir. Di§ iilkelerden gelen konuklanmizin da tecriibelerin-
den yararlanmak suretiyle bu sempozyumun biraz once i§aret ettigim ve 
iig noktada topladigim amaglarina da ula§acagina hig ku§ku yoktur. Bu 
vesile ile bu sempozyumun gergekle§tirilmesinde ge§itli katkilari olan ki§i 
ve kurulu§lara ve siz katilanlara te§ekkiir ediyorum. ^ali§malarmizm iil-
kemiz igin olumlu sonuglar verecegine inamyor ve bu duygu ve dii§iince-
lerle hepinize saygilar sunuyorum. 
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BiRINCi OTCRUM 

P l Y A S A VE KAMUOYU A R A § T I R M A L A R M U V G E L i § i l * i 

f - ' ' " 

BA§KAN: 

Prof. Dr. Ferruh DilM£ER 





Baskan: Prof. Dr. Ferruh DINNER 

1. Oturuma beni bagkan olarak layik g6rmii§ olan degerli hocalarima 
huzurlarmizda tegekkiir etmek istiyorum. Yani biz alaylilar igin bu kadar 
gok mekteplinin arasinda oturum ba§kanligi yapmak her yigidin kari ol-
masa gerek. Bana boylece yigitligimi de hatirlattilar te§ekkiirlerimi kat-
layarak yineliyorum. Efendim bu oturumumuzun konusu piyasa ve ka-
muoyu ara§tirmalarinin geligimi. Oturumda iki bildiri sunulacak. Bun-
lardan ilki "Piyasa ve Kamuoyu Aragtirmalarmm Diinyadaki Geli§imi". 
Bu bildiriyi Saym Dr. Nezih Neyzi ve Biilent Tanla bize sunacaktir. 
Ikinci bildiri, "Piyasa ve Kamuoyu Ara§tirmalarinin Tiirkiye'deki Geli§i-
mi" bagligim ta§iyor. Bu bildiri de sempozyumumuzun ba§indan beri ha-
zirlik galigmalarim yiiklenen, yiiriiten ve burada sonuca ula§tiran degerli 
hocamiz Sayin Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat tarafmdan sunulacaktir. 
Efendim ben kendilerini kiirsiiye davet ediyorum. izin verirseniz kisa oz-
gegmi§lerini sizlere aktarmak istiyorum. 

Saym Dr. Nezih Neyzi 1923 yilinda istanbul'da diinyaya geldi. I§let-
me Iktisadi Enstitiisii'nde 1956 yilinda pazarlama dersleri vermeye ba§-
ladi ve 1960 yilinda Iktisat Fakiiltesi'nde doktorasim tamamladi. Daha son-
ra, daha sonra degil daha once baglayarak tabi 1952 ile 1982 yillari ara-
sinda Bogazigi Universitesi'nde pazar ara§tirmalari derslerini de ba§ariyla 
okuttu. Bu konuda incelemeler yapti. 1974-75 ve 1979-1980 yillari arasinda 
da Denizcilik Bankasi Genel Miidiiru olarak gorev yaptilar. Halen Peva 
Ara§tirma §irketi 'nin yoneticisi olarak bulunmaktadirlar ve bu §irkette 
1961'den bu yana gali§malarim yiiriitmektedir, bu gorevi de devam et-
mektedir. 
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PIYASA VE KAMUOYU ARA§TIRMALARININ GELi§IMt 

Dr. Nezih H. NEYZl 
Pazar lama ve Kamuoyu Ara§tirmacilan 

Dernegi Ba§kani 

Sayin Ba§kan ve Sayin Sempozyum tTyeleri; 

Kamuoyu Ara§tirmalan Birinci Uluslararasi Sempozyumu'nun agili§ 
giiniinde ilk konugmayi bana vermi§ olmanizdan otlirii sizlere te§ekkur 
etmek isterim. Konuyu tig ba§lik altinda toplayarak sunmaya §ali§acagim. 

Birinci Bolum: Dunyadaki Geli§im 

ikinci Bolum: Tiirkiye'deki Geli§im ve 

Ugiincu Bolum: Kamuoyu Yoklamalan ve Deontolojisi 

1 — Dunyadaki Geli;im 

Dunyadaki Pazarlama ve Kamuoyu Ara§tirmalarina bir "Amerikan 
icadi" olarak bakabiliriz. Birlegik Amerika'da reklama yapilan harcama-
lar zamanla arttikga bu yatirimlarin verimliligi sozkonusu olmu§tur. Bir 
i§ igin yapilan ya t inm ve masraflarin verimliligi olgiildiigune gore, bunun 
bir boliimii olan reklamm da verimliligini olgme gereksinimi dogmu§tur. 
Bu amagla, daha 1927'lerde David Starch adinda bir Amerikan i§adami 
okuyucu ara§tirmalanna ba§lami§tir. "Starch Readership Surveys" diye 
bilinen bu ara§tirmalar halen Amerika ve biitiin diinyada ba§ka baska 
adlar altmda surdiiriilmektedir. 

Ilk yillarda basmda yapilan reklamlar gittikge geli§mi§ ve panolar 
araci ile yollarda, t ren istasyonlannda ve meydanlarda onem kazanmaya 
ba§lami§tir. Daha sonra radyo uzun sure onemli bir reklam araci olmu§tur. 
Hatta Amerika'daki ozel radyolar reklam geliri ile gah§malarim surdiir-
mii§lerdir. Televizyon kullanimi yayginlagmca bu arag onem siralamasm-
da en one gegmi§tir. Goze ve kulaga hitap eden TV reklamlanndan sonra 
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radyo reklamcilikta basmdan da gerilere du§mu§tiir. Bu dort reklam araci 
bir arada dii§iinulunce (TV, Basin, Radyo ve Panolar) reklamcihk mil-
ya r l ann iistiinde biitgelerle i§ diinyasmda 50k onemli bir yer aldi. 

Reklam biirolarmin iginde olu§maya ba§layan pazar ara§tirma boliim-
leri zamanla aynlarak bagimsiz biiyiik pazarlama ara§tirma §irketlerine 
donii§iip diinyaya yayildilar. Bu kurulu§lar dani§manlik ve teknik ara§-
t i rma gali§malarini da geli§tirerek sanayii bu yonlerden de destekleyen 
firmalar durumuna geldiler. Ornegin, Ar thur D. Little, Nielsen, Gallup 
v.b. gibi kuruluglar Amerika'da biiyiidiiler ve diinyaya yayildilar. Ingil-
tere'de Inbucon ara§tirma firmasi Production-Engineering ile birlegti ve 
PE-Inbucon adi altinda hisse senetleri piyasalarda satilan anonim §irket-
ler arasma girdi. 

Konu edilen bu §irket gibi daha pek gok §irket giiniimiizde, birle§me-
ler ve zincirleme §irket araciligi ile uluslararasi etkinliklerini ar t t i rmaya 
galigmaktadirlar. Ornegin, Gallup, INRA, IRIS v.b. birlikler a y n ayri 
§irketleri bir zincirin halkalari gibi yanyana getirerek diinya gapinda or-
giitlenmektedirler. Nielsen, AGB ve GFK gibi kurulu§larm politikalari 
ise degi§iktir. Onlar dogrudan ortaklik kurarak zinciri mali baglarla bir-
birine baglamakta, §irketleri yiizde yiiz olarak veya belli bir yiizde orani 
iginde satin almakta ve tek merkezden yonetmektedirler. Bu §irketler de, ' 
ne kadar biiyiik olurlarsa olsunlar, hisseleri piyasada alimp satildigmdan 
bir anda el degi§tirebilirler. 

Qe§itli iilkelerde galigan pazarlama ve kamuoyu ara§tirma §irketleri 
ESOMAR: European Society of Market Research (Avrupa Pazar Ara§tir-
ma Dernegi) ve WAPOR: World Association of Public Opinion Research 
(Diinya Kamuoyu Ara§tirma Dernegi) adlarmda iki biiyiik dernek altm-
da toplanmi§tir. ESOMAR'in merkezi Hollanda'da ve WAPOR'un merkezi 
Birle§ik Amerika'dadir. Bu dernekler yaptiklari seminer galigmalari ile 
etkinliklerini gittikge arttirmi§lar, pazarlama ve kamuoyu aragtirmalarm-
da kullanilacak s tandar t lan belirlemi§ler ve Uluslararasi Ticaret Odasi ile 
igbirligi yaparak yaklagik biitiin iilkelerde kabul gormiiglerdir. §imdi A.T. 
(Ortak Pazar) ulkelerinde de etkinliklerini art t irmaktadirlar. ESOMAR 
artik yalniz bir Avrupa Pazar Ara§tirmacilan Birligi olmaktan gikmi§ ve 
Japonya'dan ba§lamak iizere biitiin Asya, Afrika ve Avusturalya kitala-
rmdaki iilkelerden de iiyeler alarak diinyaya yayilmi§tir. Bu nedenle 
ESOMAR'in yonetim kurulu dernegin admi degi§tirme dii§iincesindedir.. 
Bu konuda tarti§malar siirmektedir. 

Pazarlama ve kamuoyu ara§tirmasi konusunda gali§an ve ESOMAR'a 
iiye olan uzmanlarin iilkelere gore dagilimi a§agida gosterilmektedir: 
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TABLO I 
ESOMAR UYELERi 

(1988) 

Avrupa Uyeleri Avrupa Di§i Uyeler 
ingiltere 263 B. Amerika 82 
B. Almanya 214 Brezilya 39 
Hollttnda 213 Japonya 27 
Fransa 172 Avusturalya 26 
italya 161 Hindistan 22 
Isveg 111 Kanada 15 
Isvigre 110 Yeni Zelanda 10 
Danimarka 74 Hong Kong 9 
Finlandiya 73 Ariantin 7 
Norveg 66 Kuveyt 6 
Belgika 64 S. Arabistan 6 
Ispanya 54 B.A. Emirlikleri 4 
Yunanistan 30 Giiney Afr ika 4 
Yugoslavia 28 Liibnan 3 
Avusturya 25 Israil 3 
Portekiz 18 Venezuella 2 
Turkiye 18 Singapur 2 
Ir landa 10 Meksika 2 
Macaristan 9 Bahreyn 1 
Kibris 8 Misir 1 
Luksemburg 4 Endonezya 1 
Qekoslovakya 1 Kore 1 

TOPLAM 1726 Cezayir 
Swaziland 

1 
1 

TOPLAM 276 

GENEL TOPLAM: 2002 

Turkiye ESOMAR'da ancak yuzde 1 dolayinda temsil edilmektedir. 
t 

Goriildiigu gibi diinyada ESOMAR'in liye sayisi 2002'dir. Bunlann 
bir boliimii WAPOR'a da iiyedir. Ayrica hig bir dernege iiye olmayan bii-
rolar da vardir ki onlarin sayisi sinirlidir. 

Pazarlama aragtirmalari igin bu firmalarin 1987 yilinda Bati Avru-
pa'daki cirolan 1.942 milyon dolari bulmu§ ve ilk kez Amerika Birle§ik 
Devletleri'nde harcanan meblagi a§mi§tir. 1987 yilmda Amerika'da pa-
zarlama ara§tirmalarma 1.881 milyon dolar harcanmi§tir. Turn diinya vil-
kelerinde pazar ara§tirmalarina 1987 yilmda 5 milyar Amerikan dolari 
harcandigi tahmin edilmektedir. Bunun yakla§ik %40'i Bati Avrupa, 
%40'i Kuzey Amerika iilkelerinde, geri kalam Japonya ve diger iilkeler-
de harcanmaktadir. Bu sayilar Lizbon'da toplanan 41'inci ESOMAR Kong-
resinde sunulan verilere dayanmaktadir. 
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Bati Avrupa'nin Amerika'dan fazla pazarlama ara§tirmalarina yonel-
mesinin nedenlerini bir yandan dolarin degerinin dii§mesinde bir yandan 
da 1992 yilimn yaklagmasmda aramak gerekir. Avrupa'da sinirlarin kal-
dirilmasi tarihi yakla§tikga f irmalar uluslararasi ara§tirmalanni arttir-
mi§lardir. Ara§tirma kurulu§lari da siirekli olarak biiyiimekte, geli§mekte 
ve di§ iilkelerde §ubeler agmaktadirlar. Ornegin, bankalar ve diger mali 
kurulu§lar kendi iilkeleri digmda hizmet verebilecektir. Bu nedenle soz 
konusu kurulu§lar aragtirma igin geni§ biitgeler ayirmi§lardir. Tiiketim 
mail iireten f irmalar da Avrupa'nin diger iilkeleri hakkmda daha geni§ 
kapsamli bilgi edinme geregini duymaktadirlar; bu nedenle onlar da 
ara§tirma biitgelerini arttirmi§lardir. Ayni zamanda Avrupa iginde de 
ara§tirma biirolari kendi iilkeleri di§mdaki ara§tirma kurulu§lari ile or-
takliklar kurup biitiin A.T. iilkelerinde hizmet vermek istemektedirler. 
Bu nedenle di§ iilkelerde yatirim yaparak aragtirma giiglerini art t irmak-
tadirlar. 

Biitiin bunlara ilave olarak A.T. iilkeleri ile Amerikan ve Japon fir-
malar da ilgilenmekte ve daha gok ara§tirma talebinde bulunmaktadirlar. 
Onlar da Bati Avrupa iilkeleri gibi 1992'ye yonelik hazirliklar igine gir-
mi§lerdir. 

2 — Tiirkiye'deki Geli§im 

Tiirkiye'de son yillarda kamuoyu ara§tirmalari hizla onem kazanmi§-
tir. Uzun yillardan beri yapilan pazarlama ara§tirmalari ise ancak i§ gev-
relerini ilgilendiren ve biraz da teorik sayilan gali§malar olarak kalmi§tir. 
"I§" deyince, iiretim, dagitim, sati§ her zaman oncelikli sayilmi§ ve yone-
ticiler igin pazarlama ara§tirmasi ikinci derecede onem ta§iyan bir konu 
olarak ele alinmigtir. 

Kamuoyu ara§tirmalari daha 1960'larda Prof. Nermin Abadan Unat 
taraf indan ba§latilmi§tir. Ankara Universitesi Basm-Yayin Yliksekoku-
lu'nun kurulug yillarinda Prof. Abadan Unat politik ara§tirmalar yap-
mi§ fakat bunlar gogunlukla yabanci kurulu§lar igin hazirlanan galigma-
lar olmu§tur. Sonuglar genellikle digarida yayinlanmi§tir. Bu yillarda Is-
tanbul'da Ticaret Odasi Prof. A. Hart 'a Gaziosmanpa§a gecekondulan, 
Amerikan U.S.I.S. Biirosu PEVA'ya dergi ve gazete okuma ali§kanliklari 
konusunda ara§tirmalar yaptirmi§lardir. Prof. Miibeccel Kiray Eregli ara§-
tirmasmin birincisini yine 1960 doneminde yapmigtir. Bu boliik porgiik, 
birbirinden bagimsiz ara§tirmalar sayisiz sikiyonetimler ve denetimler 
arasinda kapkag bir gekilde yiirutulmii§tiir. izin alma zorluklari, anketor-
lerin polis ta rafmdan sorguya gekilmeleri ve diger giigliikler gerek iini-
versitelerde, gerekse ozel sektorde ara§tirmacilari sosyal ve kamuoyu 
aragtirmalanndan uzak tutmu§tur. 
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Ancak son yillarda gazetelerin ve partilerin destekledikleri SIAR, 
KAMAR, PIAR, KONDA v.b. gibi sosyal aragtirma kuruluglari geli§ti ve 
segim veya referandum gibi kamuoyunu 50k ilgilendiren toplumsal olay-
larin tahminleri yapilmaya ba§landi. Kisitli biitgelerle yapilan bu ara§-
t irmalar gok iyi sonuglar verdi. Hat ta 1988 referandum sonuglari tarn isa-
betle Konda tarafindan ve pek az fark ile Kamar taraf indan tahmin edildi. 
Kamuoyu ara§tirmalari ile pazarlama ara§tirmalari arasmdaki en onemli 
fark §udur: Kamuoyu aragtirmalari bulgulan derhal agiklanir ve sonuglar 
ile kar§ila§tirilir. Pazarlama ara§tirmalan genellikle bir f i rma igin yapil-
digindan sonuglar ancak o f irma yoneticileri ve ara§tirma kurulu§u tara-
findan bilinir; ara§tirmanin dogrulugu ancak bu iki taraf arasinda tar-
ti§ilabilir. Kamuoyu aragtirmasma gelince, sonuglar turn okur yazarlann 
gozii oniine serilmektedir. 

Kamuoyu ve pazarlama ara§tirmalarmda uygulama bakimmdan gok 
benzerlikler bulunmaktadir. Ozellikle ornek segimi her iki tip ara§tir-
mada aynidir. Pazarlama ara§tirmalarmda genellikle numune gok biiyiik 
tarti§ma konusu olur ve giivenilirligi her zaman kugkuyla kar§ilanir. Bir 
gok ara§tirmada sonuglarla piyasa kogullarini t am olarak kar§ila§tirmak 
olanaksizdir. Ozellikle ileriye dogru yapilan tahminler tarti§maya gok 
agiktir. 

Kamuoyu ara§tirmalarinin geli§mesi ile pazarlama ara§tirmalari da 
giig kazanmigtir. Ozellikle eski yillarda segim ara§tirmalarini gok ilkel ko-
§ullarla yiiriiten gazeteler bu i§in onemini artik kabullenmigtir. Gazete-
lerin destekledikleri kamuoyu ara§tirmalan kurulu§lari da birer pazar-
lama ara§tirma girketi gibi gali§abilmektedir. Yapilari bakimmdan her iki 
tiirlii aragtirmaya yonelebilirler. Boylece ara§tirma piyasasina daha giiglii 
ve ciddi f irmalar gikabilmektedir. 

3 — Kamuoyu Yoklamalari ve Deontolojisi 

Yukarida da belirttigimiz gibi teknik bakimdan pazarlama ve kamu-
oyu ara§tirmalari birbirine yakindir. Yalniz kamuoyu ara§tirmasi igin 
bizde uygulanmakta olan yontem gok sakincalidir. Deontolojinin sozliik-
teki anlami "bir bilim dali igin yapilmasi gerekenler"dir. 

Kamuoyu aragtirmalari pazarlama aragtirmalarini iilke gapinda du-
yurma yoniinden yararli olmu§tur. Yalniz §unu gozden kagirmamak ge-
rekir: Kamuoyu aragtirmalari "bir atimlik" gali§malar degildir. Alman-
ya'da Allensbach'da bulunan Demoscopie ara§tirma kurulu§u siirekli ola-
rak Alman halkmin nabzini tutmaktadir. Her haf ta okuyucu aragtirmalari 
yapilir ve deneklerin okunma durumlari saptanir. Hangi yazarlarin hangi 
kitleleri etkiledikleri, televizyon ve radyo programlarinm goriilme ve 
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dinlenme durumlari kesintisiz izlenir. Di§ iilkelerdeki geli§meler ve bun-
lara kar§i igteki tepkiler olgiiliir. Kamuoyunda onde gelen yerli ve ya-
banci politikacilarin popiilariteleri degerlendirilir. Bu gali§malari partiler 
ve belli yayin organlari desteklerler. Boylece, bir anlamda, kamuoyunun 
tansiyonu siirekli olarak olgiilmektedir. l§te bu yontem sonucu, Allensbach 
Enstitiisii diye taninan kurulu§ segimlerde son otuz yildir hig yanilmamig 
veya en fazla yiizde bir iginde sapmalarla dogru tahminler yapmi§tir. Bu 
nedenle Tiirkiye'de segim zamani yakla§mca yapilan etiidler bir kisa do-
nemin gali§malanm kapsadigmdan saglikli sonug elde etmek zordur. Ne 
var ki, kamuoyu ara§tirmalari numunenin onemini ve giivenilirlik konu-
sunu ortaya atmi§ ve i§letligini herkese gostermi§tir. 

Sosyal aragtirmalar igin gerekli niifus istatistikleri Tiirkiye'de oldukga 
saglam temellere dayandigi igin gerekli pazar ve kamuoyu ara§tirmalari 
uygulanabilmektedir. Aym yontemlerle talep tahminleri de yapilabilmek-
te fakat bunlarin kanitlanmasi igin gali§malar tamamlandiktan sonra en 
az bir yil beklemek gerekmektedir. Kamuoyu ara§tirmalarinm farki gok 
kisa sure iginde tahminlerle sonuglarm kar§ila§tirilmalari olanagi bulun-
masidir. Bu nedenle gerek politikacida gerekse yoneticide aragtirmalara 
kar§i bir giiven dogmaktadir. Ara§tirmalar sonucu yapilan tahminlerin 
bilimsel yontemler uygulanarak elde edildigine inanilirlik orani artmak-
tadir. 

l§te bu a§amaya gelindiginde Tiirkiye'de bir Pazarlama ve Kamuoyu 
Aragtirmacilari Dernegi kurulmugtur. 1988'de kurulan dernek ilk gali§-
malarmi Tiirkiye'nin yurtdi§indaki "imaji"ni inceleyen bir konferans ile 
ba§latmi§tir. Ikinci etkinligini ESOMAR ile birlikte bir seminer diizen-
leyerek surdiirmii§tur. Seminerin amaci pazar ara§tirma gali§malarma ye-
ni ba§lami§ olan elemanlara tamamlayici bilgiler aktarmakti. Istanbul Tek-
nik Universitesi salonlarinda yapilan bu seminere iki Ingiliz uzman ka-
tilmi§ ve gali§malar geviri yapilmaksizin dogrudan ingilizce olarak yiirii-
tulmiigtiir. Ekim ayirnn iigiincii haftasmda benzer gali§malari igeren bir 
seminer de Turk uzmanlar tarafindan Tiirkge olarak uygulanacaktir. 

Dernegin amaci Tiirkiye'de Pazarlama ve Kamuoyu Ara§tirmalarini 
geli§tirmek ve yeni bilgileri iilkemize aktarabilmektir. Bu gali§malarda 
ESOMAR tarafindan saptanan ara§tirma standardlari ("Code") uygulana-
caktir. Halen dernegin 34 iiyesi olmu§tur. Oyeler iiniversiteler, ara§tirma 
§irketleri, reklam §irketleri ve sanayi kuruluglarmdaki pazarlama ve ka-
muoyu aragtirma boliimlerinde gali§an uzmanlardan olu§maktadir. 

Ara§tirmacilik artik bir uzmanlik dali olarak geli§mektedir. Yakm za-
mana kadar yararliligi ku§ku ile kar§ilanan bu hizmet dalina Tiirkiye'de 
yilda e naz 5 ila 6 milyar lira harcama yapilmaktadir. Ancak, diger iilke-
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lerle kar§ila§tirildigmda iiikemizdeki kamuoyu ve pazarlama ara§tirma 
kurulu§lari sayi olarak 50k kisitli kalmaktadir. Ugiincii sayfada verdigimiz 
Tablodan da anla§ilacagi gibi Turkiye bu alanda 50k gerilerdedir. ESO-
MAR'da Yunanistan'm 30, Giiney Kibris'in 8 iiyesi vardir. 

Meslek olarak bu dalm geligmesi igin daha gok insana yatirim yap-
mak gerekmektedir. Sanayiin yanisira bilgisayar ve reklamcilik gibi hiz-
met dallarmdaki biiyiime ilerledikge, ara§tirmacilarin da sayisi artacaktir. 
Bu uzmanlarm yeti§tirilmesinde iiniversitelerle birlikte Pazarlama ve Ka-
muoyu Ara§tirmacilari Dernegi'ne de onemli gorev ve sorumluluklar du§-
mektedir. Dernek daha ilk kurulu§ gunlerinde ESOMAR'ca kabul edilmi§ 
ve birlikte bir seminer gergekle§tirilmi§tir. Gelecekte bu kurulugtan daha 
gok yararlanilabilir. Oniimiizdeki yil gene ortaklaga yiiriitiilecek bir semi-
ner planlanmi§tir. ESOMAR'm galigmalari birer kitap olarak yaymlan-
maktadir. Ingilizce, Fransizca ve Almanca olarak yapilan bu yaymlar iini-
versitelerimizin kitapliklarmda bulundurulmalidir. 

ESOMAR kongresini her yil ba§ka bir iilkede yapmakta, iki yilda bir 
de WAPOR ile birlikte bir kongre diizenlemektedir. Bizler ileri bir go-
rii§le hem pazarlama ve hem de kamuoyu ara§tirmacilarmi aym dernegin 
gatisi altinda toplami§ bulunuyoruz. 

Universitelerimizde pazarlama ve pazar ara§tirma konulan ogretimi 
yapilmaktadir. Sosyal ara§tirmalar dalinda da geligmeler vardir. Bu alan-
larda gali§ma yapanlari dernegimiz araciligi ile zaman zaman biraraya 
getirerek toplantilar diizenlemek ve ortak sorunlari tarti§makta yarar go-
riiyorum. 
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H. Bulent TANLA 
PlAR Sahibi ve Yoneticisi 

Kamuoyu-Piyasa aragtirmalan bakimindan 1971-1980 yi l lan arasmda-
ki donemi ikiye ayirmak gerekiyor: Ilk be§ yili arayig donemidir. Tiir-
kiye bu agamada yeni bir siyasal donemden gikmak ve onun sonugla-
n n i a§mak iizeredir. ikinci be§ yillik donemde ise, Tiirkiye'de yine bu-
giinlere benzer degigimler var, deger yargilarmda belki biraz farklilik-
lar, arayiglar devam ediyor ve bu arada f irmalar son derece zengin-
legiyor; yani f irmalarda agiri bir biiyiime, agiri bir zenginlegme gorii-
yoruz ve f irmalar o zaman, mademki gok biiyiidiik, gok para kazani-
yoruz, o halde batili tekniklerden yararlanalim diyorlar. I§te "pazar-
lama" kelimesi o zaman gok yayiliyor Tiirkiye'de ve aragtirma o zaman 
gok yaygm hale geliyor; imaj aragtirmalan ve daha ziyade kigisel, ku-
rumsal reklama yonelik aragtirmalar yapilmaya baglaniyor. O zaman 
(1975'de) bagta bizler olmak iizere, birgok aragtirmaci bu donemde piya-
saya —degigik markalarla— giriyor. 

Tiirkiye aragtirmaciligi igin esasen 1980 sonrasi onemli bir donem ol-
mu§; burada da durumu iki donemde ele almak gerekiyor: Birincisi, 1980-
1983 yillari arasmda ekonomik yapi degigiyor, yonetim bigimi degigik, t am 
rekabet kogullari yavag yavag olugturulmaya galigiliyor, Tiirkiye'deki eko-
nomik model diga entegrasyona yonelik ilk hazirliklari iginde, digaridan 
aragtirmacilar geliyor. Tiirkiye'deki birgok konularda, "burada ne oluyor, 
burasi nedir?" gibisine, hem piyasaya yonelik hem sosyal nitelikli arag-
tirmalar yapiyorlar hem de Turkiye hakkmda bilgi topluyorlar. 

Onemli bir faktor; yonetime gengler geliyor. Daha ziyade, bu konuyu 
bilen, taniyan, okumug olan, biiyiiklerinin yaninda tek bagma karar ala-
mayan, ama danigarak karar alma vetiresini hizlandiracak gengler geli-
yor. Bu, bizim konumuzda onemli noktalardan bir tanesidir. 

Tabii, yabancilarm yanisira, yerliler de "yabancilar burada bilgi top-
luyorlar (Procter and Gamble, Johnson veya diger f irmalar gibi), bizim 
pazanmizi elimizden alacak" diyorlar. Nitekim, Mintax Grubu, Ala Gru-
bu satiliyor. Yani, onlarm hepsinin yerli partneri de var; biri yerli de-
ter jam, birisi yabanci sermaye deterjam. Onlar bilgi arayinca, ben de bil-
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giyi arayayim diyor ve bu sefer pazar geligmeye ba§liyor ve bilgi ihtiyaci 
bu donemde a§iri boyutlara varmaya bagliyor. 

§imdi, burada bir noktayi daha belirtecegim. Gergi onun gatisi altin-
dayiz ama, YOK'iin de olumlu katkilari oldu bu konuya. YOK, 50k de-
gerli bilim adamlarini iiniversitenin di§ma gikartti. Bu bilim adamlarin-
dan bizim kurumumuzda da var, isimlerini tek tek saymak miimkiin, ge-
lecek arkada§larimiz buraya: Sezgin Tiiziin, Emre Kongar, Temel Aksoy 
burada teblig verecekler. YOK bunlari digari gikartmca, bu degerli bilim 
adamlari, kendilerine ilk once aragtirmada yer buldular ve aragtirmalari 
50k iyi yerlere gotiirdiiler. Yani, Sayin Dinger hakli, uygulamacilarla iini-
versiter kurulu§lar i§birligi yapamiyorlar; ama, biz o i§birligini gok ba§ka 
platformda yaptik. Tabii, gok daha bagka yerlerde yapmak lazim, geli§tir-
mek lazim ama, o zaten bize —sayelerinde— zerk olundu, onun da ara§-
tirmaya son derece olumlu katkilari vardir. 

§imdi, 1983 sonrasinda talepler gergekgi olmaya ba§ladi. Yani, bir 
ara§tirmaya 1 milyon lira veya 100 milyon lira veriliyorsa, bu, ihtiyagtan 
kaynaklaniyor. Para biiyiik. Yani, o parayi verecek ve o aragtirmadan is-
tedigi sonucu alacak. Bir kere, i§ o noktaya geldigi zaman, ara§tirma sek-
torii tu t tu demektir. Yani tadim almaya bagliyor; onemli bir para odiiyor 
ve kar§iligini goriiyor. I§ zaten bu noktaya getirebilmekti bunu. Kurum-
lar, kuruluglar 0 biiyiik paralari odemeye hazir oldugu anda veya bir eko-
nomi, bir toplum o fonlari tahsis etmeye hazir oldugu zaman, o i§ten umu-
lan fayda bulunmu§ demektir. 

Bu arada §unu da ifade edeyim: SHP'nin reklam ajansligini yapan 
Mehmet Ural agiklayacaktir, bu ara§tirmalarda gitayi nereye koyarsaniz, 
genel olarak sonug da o §ekilde yorumlaniyor. Yani biz eger 1983 segim-
lerinde gergegi bilseydik, MDP, HP, ANAP veya MDP, ANAP, H P ol-
saydi, onu herkes biliyordu zaten gibi sonug gikiyor; fakat, biitiin Tiirki-
ye, hatta diinya MDP birinci parti olacak, ikinci parti herhalde ikisinden 
biri olacak, sonra Calp'in partisi iigiincii olacak gibi bir sonug beklerken, 
Turk toplumunda bir kurulu§ gikiyor, birinci parti Anavatan Partisidir, 
ikinci parti Halkgi Partidir, iigiincii parti de Milliyetgi Demokrasi Parti-
sidir diyor ve sonuglar da boyle giktigi igin, olaganiistii bir ilgi ve giiven 
doguyor. Aym §eyi, bagka bir segim sonrasi igin ifade edecegim. Mesela, 11 
ilde yenileme segimlerinde Ba§bakan, " l l ' e 0 yapacagiz" dedi. 11-0 ol-
madi, 6-4-1 oldu galiba ve sonuglar 32, 24, 23 oldu, yani SHP iigiincii parti 
oldu; ama binde 6 ile. Bu sonuglarla DYP kazanmi§ gibi goziiktii; giinkii 
ANAP'in Turk toplumuna verdigi hedef yanligti, yanilticiydi ve kendi 
aleyhine oldu. Halbuki, ondan alti-sekiz ay sonra bir referandum oldu, 
sonra segimler oldu, yine aym oranla. Yani, ANAP'in 32'si, 36'ya gikti, 
DYP'nin 24'ti, 19'a diigtii, SHP'nin de 23'ii 27'ye gikti, ANAP birinci, SHP 
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ikinci parti oldu, DYP de dagildi filan dendi. Baktiginiz zaman, toplum, 
deger yargilari bakimmdan neye §artlanir, neye §artlandirilirsa, sonuglar 
ona gore yorumlaniyor; igte sonuglarda iki iig puan farkliliklar var. Yani, 
gozden gaginlmamasi gereken bir konu. Dolayisiyla, burada antiparantez 
ilave ediyorum, taleplerin gergekgi olmasi ve ara§tirmalarm amaglara yo-
nelik kullanilabilmesi agisindan, objektiflerin son derece net ve agik bi-
gimde ortaya konmug olmasi gerekir. 

Piyasa mekanizmasi ve rekabet, 1983 sonrasi yine gok onemli, bizim 
oniimiizu agan ve aragtirmaya hizmet eden unsurlardan bir tanesi ol-
mugtur; tabii diga agilma, yabancilar ve bilgi ihtiyaci aym oranda. Gide-
rek, bilgi ihtiyaci ar tmaya bagladigi igin, yerli kurumlar da yogun bigimde 
bilgi talebinde bulunmaktadirlar. Tabii, burada, 1983 sonrasi, hem iini-
versiter kuruluglara hem de aragtirmaci meslektaglanma bir ufuk ver-
mek istiyorum, devlet, yani kamu, piyasaya girmigtir. Yani, devlet ve ka-
mu, ozel aragtirma piyasasina parasiyla girmigtir. Tabii, durup dururken 
de girmemigtir. Herkes itiyor, aragtirmacilar galigiyor, iiniversiteler ga-
ligiyor ve onlarin da ihtiyaglari var. Dolayisiyla, demin ifade etmeye ga-
ligtigim arz talep iligkisinden dolayi devlet aragtirma pazanna girmigtir 
ve biiyiik ihaleler, biiyiik aragtirmalar yaparak aragtirma pazarinda bu-
lunmaktadir. 

§imdi, burada gok onemli bir konuya deginmek istiyorum. Mesela, 
"Tiirk Genglerinin Sorunlari ve Beklentileri" baglikli bir aragtirma yap-
tik. Biz bu konudaki biitiin aragtirmalari, gereken bakanlikta doktiik, yani 
devlet olarak doktiiler, biz de iiniversitelerden ve diger kurumlardan bul-
maya galigtik, bundan evvel Tiirkiye'de bu tipte yapilmig —yani, nitelik 
bakimmdan demiyorum veya iyi oldugu igin demiyorum— gok kapsamli 
ve Tiirkiye'yi temsil edebilecek nitelikte bir aragtirma yok veya az var. 
§imdi biz bu aragtirmayi yaptik, bu aragtirma bitti, bu aragtirma kulla-
mliyor; fakat Tiirkiye'de bu aragtirmadan beg kiginin falan haberi var. 
§imdi, kamuoyu aragtirmasi dedigimiz zaman, konu budur. Mesela biz, 
ilgili bakana ve bakanliga, Tiirk iggilerinin Tiirk siyasi hayatma, yaga-
mina bakan ve beklentilerini saptayan bir aragtirma yaptik; bu aragtir-
madan da on kiginin haberi var. Bu aragtirma, sendikalardan da, kamu-
oyundan da, basmdan da iiniversitelerden de gizleniyor. 

Avrupa Toplulugunun iiyesi olan her lilkede, toplumun beg-on sene 
sonrasini ve geligmeleri, degigimleri net bigimde gorebileceginiz, iki-iig 
senede bir zorunlu olarak yapilan bir degerler analizi vardir. Tiirkiye'de 
bu gegen yil yapilmigtir. Cumhuriyetten bu yana bir degerler analizi yok-
tur. Yani, Tiirkiye guraya gidiyor, gunlar artiyor, gunlar eksiliyor veya 
boyle bakiyorlar, goyle bakiyorlar diye —saniyorum, Niliifer Gole onlarin 
bir kismmdan bahsedecektir veya en azindan tekniklerinden bahsedecek-



tir— soyut kavramlar var. Bunlar, soyut olmaktan ote, artik kalitatif veya 
kantitatif bigimde olgiilebilen ciddi ara§tirmalardir; kamuoyu ara§tirmasi, 
esas anlamda bunlari igermektedir. Bunlarm tekrar edilebilmesi, en azin-
dan kar§ila§tirilabilmesi igin, ozerk bir enstitii gatisi altmda toplanmasi 
gerekir. Bu enstitiiniin gatisi altinda, tabii ara§tirmacilar olacaktir, bizler 
olacagiz, iiniversiter kurumlarin temsilcileri olacak. Bu enstitii, ciddi fi-
nansman kurumlarinin desteginde olacak; fakat, devlet yonetiminde ve 
denetiminde olmayacak. 

1983 sonrasinda yapilan bu ara§tirmalar, piyasalardaki marj inal nok-
taya gelinmesinden dolayi, ara§tirma pazarinda, f irmalarmda ve rapor tek-
niklerinde, bigimlerinde sitriiktiirel bazi degi§ikliklere neden oldu. Mese-
la, bir kalitatif teknikler, bir kitlesel gozlem, bir aktif katilimci teknikle-
rin uygulanmaya baglanmasi, sadece kalitatif degil, kantitatif bazi ara§-
tirma tekniklerinin de, derinlemesine gorii§melerin de sektore girmesine 
ve bu tip ara§tirmalar sonucunda bazi raporlar iiretilmesine de yol agti ve 
bu konuda son derece degerli uzmanlar sektorde gorev almaktadir. Nezih 
Bey'in de ifade ettigi gibi, kamuoyu ara§tirmasi yapiyorsunuz, sonucu dort 
gun sonra goriiliiyor. Bir siyasi partiye veya bir kuruma bir rapor veri-
yorsunuz, onu uyguluyor ve sonucunu hemen gorebiliyor. Dolayisiyla, bir 
f irmanin bir yil sonrasi mal satmasi gibi degil ki, Tiirkiye gibi iilkelerde 
iktisaden o seteriis paridus kalibi gegerli olmuyor, degi§ime ugruyor. Sa-
dece ara§tirma sonuglarinin uygulanmasi da sonuglara etkili olmuyor; giin-
kii ba§ka yan faktorler var. Demirdokiim'e dediniz ki, 1 milyon 800 met-
rekare radyator piyasasi var, sen 1,2 milyon metrekare satarsm; ama in§aat 
sektorii duruveriyor, satamiyor. Oysa ki, kamuoyu ara§tirmalari oyle de-
gil, sonuglarmi hemen gormek miimkiin olabiliyor. 

1983 sonrasi en onemli degi§ikliklerden bir tanesi de, aragtirmalarin 
siiresinin kisalmasi ve olaylarm oniine gegmeye ba§lamasidir. Yani, eski-
den aragtirmalar dort hafta, alti hafta, sekiz hafta, on hafta, ondort hafta, 
onalti haftada olurdu; onalti haftada mesele bitiyor zaten, ki§i veya ku-
rumun kimligi kalmiyor. Ara§tirmalar daha ziyade —yani fayda agism-
dan ve odenen kaynaklar agisindan ifade etmeye gali§iyorum— bir olay 
gergekle§meden, o olayin nasil gergekle§mesi veya hangi alternatifler ara-
sinda gergekle§mesine karar verebilmek igin yapiliyor. Tabii bu, hem bi-
raz daha yiiksek teknoloji, hem arkada§im Yilmaz Esmer'in de anlatacagi 
gibi, orneklem tekniklerinde ciddi ve hassas galigmayi, hem de gok kisa 
siirelerde gali§ilmasmi gerektiriyor. 

Bu bilgilerden sonra, bir genel degerlendirmeyle konu§mami bagla-
mak istiyorum. §imdi, Saym Hocam, sagolsunlar, degerlendirmelerinde, 
"Bati ile aramizda gok onemli farklar yoktur" dedi ve hatta Bati ile mu-
kayese edildigi takdirde, sonuglar agisindan, kamuoyu ara§tirmalari ve 
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piyasa aragtirmalan gerekli yerdedir degerlendirmesinde bulundular, te-
gekkiir ederiz. Nispeten dogru. Biz beg yildan beri, GALLUP kurulugun-
da, 43 iiye iilkenin birden temsil edildigi, toplantilara katiliyoruz. Bundan 
evvel GALLUP olarak, bizi biinyelerine almig degillerdi. Onlarm segim 
kriterleri goyle: ilk once, gelip iilkeyi inceliyorlar. Ondan sonra, "bu iil-
kede aragtirma yapilir" diyorlar. Sonra, o iilkede kim vardir?.. Igte gun-
lar vardir. . . Onlarm iginden kim adaysa, kim iizerine gidiyorsa, kim o 
iligkiyi kurmugsa, onunla iligki kuruyorlar. Iligki kurduklari girket de, 
Tiirkiye'de PlAR'dir. Yani iki yil misafir kaliyorsunuz, belirli oturumla-
rini izliyorsunuz, belirli oturumlarda digarida kaliyorsunuz. Sonra, asil 
iiye oluyorsunuz ve bu toplantilara devam edebiliyorsunuz; iig-dort yil-
dir biz de bu toplantilara devam etmeye bagladik. 

§imdi gergekten, Tiirkiye'deki aragtirmalar belirli bir seviyenin iize-
rinde; ancak bugiine kadar kigisel gabalarla yiiriitiilmiig. Bunu once Nezih 
Bey yiiklenmig, sonra diger aragtirmaci arkadaglarla birlikte bir dernek 
gatisi altmda gotiiriiyoruz; fakat bunlari artik boyle kigisel desteklerle de-
gil, kurumsal iligkilerle ve ciddi boyutlarda gotiirmenin zamani gelmig-
tir. Qiinkii, digaridaki teknoloji ve imkan gok siiratli artiyor, batili kuru-
luglar gok hizli gidiyorlar. Tiirkiye'de ise, iletigim agindaki, zayifliktan 
ve agirliktan, bilgi ve haberlegme alanmdaki maliyet yiiksekliginden do-
layi, onlara ayak uyduramaz durumdayiz. Bati, bugiin birgok teknik im-
kanla galigirken, yani bilgileri telefonla sistem igine girerken, biz hala 
Trabzon'a anketorii otobiisle gonderip, oradan develerle indiriyoruz, bin-
diriyoruz, sonra da getirip bu anketleri sayiyoruz. Tabii, aragtirmalar gok 
geg sonuglaniyor, Dolayisiyla, hala kullanilan bu ilkel yontemleri agma-
miz, yine onemli yatirimlara baglidir. 

§imdi burada onemli sorunlardan bir tanesi de gu: PlAR-SlAR grubu 
olarak bizim elimizde gok bilgi var, gok aragtirma var. Tabii, aragtirma-
nin deontolojik kurallari gergevesinde, aragtirmacmm yaptigi aragtirma-
larin ve topladigi bilgilerin yayinlanabilecek kisimlanni yaymlamasi, ya-
ymlanamayacak kisimlanni ise saklamasi gerekiyor. Ancak, Tiirkiye'de' 
aragtirmayi siparig veren —yani patron— kim ise, aragtirma onundur._ 
Bundan dolayi, biz, elimizdeki binlerce, milyonlarca bilginin —kamuoyu 
aragtirmasi niteligindeki bilgiyi kastediyorum— bir tanesini dahi yayin-
layamiyoruz; yaymlananlar da sizlerin gordiigii, gazetelerdeki kiigiik kiig-
giik haberlerdir ve segim olgiimleridir. Onlar, yapilan galigmalarin hemen 
hemen yiizde birini olugturuyor. Yani, esas kamuoyu aragtirmasi bagligi 
altmda ele alinabilecek galigmalarin higbirisi yaymlanmiyor. Bunlar ya 
ilgili kurumlarca dogru kullaniliyor, giizel kararlar almiyor, sonuglan iyi 
oluyor ya da zaman zaman garpitiliyor. Yani, yanlig ve yonlendirici bi-
gimde kullaniliyor; bunu bir biz biliyoruz veya aragtirmaci kurulug bili-
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yor, bir de onu yapan, o uygunsuz davranigta bulunan kigi biliyor. Bizim 
ne basmda, ne diger yasal kurumlarda ne de ba§ka mekanizmalarda bu-
nun aksini soyleme firsatinnz ve imkanimiz soz konusu degil. 

Dolayisiyla, burada iki sonug gikiyor: Bu ara§tirmaiarin kamuya, iini-
versiter kurumlara ve bilim adamlarina kullandirilabilmesi igin, bir ozerk 
kurulu§un meydana getirilmesi lazim. Bunun finansmani bakimmdan bir 
enstitiiniin, bir vakfin meydana getirilmesi lazim. Bu enstitii, bu aragtir-
malari, aragtirmacilar dernegiyle birlikte de koordine eder, yonlendirir, 
yine ozel kurumlara siparig verir; fakat sonuglarinm uygulanmasi, deger-
lendirilmesi ve Tiirkiyed'e koordinasyonun saglanmasi agismdan. 

Koordinasyon saglanmamasinm mahzurlari var. Diyelim ki, A bakan-
' lik veyahut da A kurumu, genglik konusunda bir ara§tirma yapt inyor. 

Iki ay sonra bagka bir kurum, yine aym parayi odeyerek, ba§ka bir arag-
v t i rma yaptinyor. Bu da ayrica kaynak israfi. Yani, bun lann bir merkezde 

toplanip, degerlendirilmesi, onemli unsurlardan bir tanesi. Son derece ka-
i tiliyorum. Bir kere, bir ara§tirma higbir gey demek degildir, iki aragtirma 

( bir §ey demektir. Yani, iki donem arasindaki degigimleri gosteremeyecek, 
gostermeyen bir aragtirma, gok soyut bir aragtirmadir; ama, iki donem 
arasindaki kar§ila§tirmalari/mukayeseleri igeren bir aragtirma, son de-
rece degerli bir aragtirmadir. Dolayisiyla, biz, yaptigimiz aragtirmalarm, 
israri a§an bir bigimde tekrarindan yanayiz ve kendileri igin aragtirma 
yaptigimiz kurumlara tekrar ettiriyoruz; ama bunlann kamuoyu tarafin-
dan kullanilmasi igin sizlerin yardimlarina ihtiyacimiz var. 

Biz, niifus politikalari iizerinde, degerler analizi iizerinde, nasil evle-
niyoruz, nasil sigara igiyoruz, igkiye ne derece yatkiniz ve benzeri konu-
larm tiimiinde aragtirma yaptik ve devam ediyoruz. Tiirkiye, son derece 
mutluluk verici bir bigimde gogulcu demokrasiye gegmek iizere, gegme-
nin biitiin kurallarini yerine getiriyor. Hatta, dun, Cumhurbagkanimiz, 
komiinist partisinin kurulabilecegi geklinde bir demeg vermig. Bunlar son 
derece sevindirici; ama, bunun yaninda, Tiirkiye'de, mesela, Avrupa Top-
luluguna iiye oldugumuz takdirde, her iilkenin her sene yapmasi gereken 
bir aragtirma var, "Euro barometer" diyorlar, bunun yapilmasi lazim ve 
bu euro barometer, sonuglari itibariyle, biitiin Avrupa Toplulugu iilke-
lerinde sirkiile ediliyor, tek bir kitap halinde yayinlaniyor ve onlar top-
lumlarin deger yargilarini o olgiilerle, o degerlerle sonuglandiriyorlar. Bu 
aragtirma Tiirkiye'de yapilmadigi miiddetge, biz aragtirmacilar olarak 
mutlu olmayacagiz, bu nedenle, onun yapilmasi igin sonuna kadar gali-
gacagiz. 

Bir ikinci konu, mesela ILO'nun "Ig Yeri Mutlulugu" (Work Place 
Analyzes) dedikleri bir aragtirmasi vardir. Bu toplantiya giden biitiin iil-
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kelerde bu ara§tirma vardir ve ara§tirma sonuglarina gore karar alinir ve 
zaten oraya gidildigi zaman, her ulkenin sonuglarina bakilir, toplamr. 
Mesela, bu, Tiirkiye'de yapilamiyor. Tabii bunun fonunu yaratacak ku-
rumlarin, kurulu§larin sayisi da gok az ve bunlar da bu ara§tirmalari yap-
miyorlar, yaptirtmiyorlar; ama bizler, aragtirmacilar olarak, bu tip ara§-
t irmalarm yapilabilmesi igin, toplum adina, iilkemiz adma sonuna kadar 
ugra§maliyiz. 

Dolayisiyla, hem bir f inansman ve kaynak sorunumuz vardir hem de 
di§a agildigimiz takdirde ve Avrupa Topluluguna entegre oldugumuz tak-
dirde, yapilmasi gereken onemli ara§tirmalar vardir. 

Ben konu§mama burada son verirken, toplantiyi diizenleyere ve siz 
sayin izleyicil'ere te§ekkiir etmek istiyorum. (Alkiglar). 

BALKAN: Efendim, bu oturumda, aym konudaki ikinci bildiriyi su-
nan Sayin Biilent Tanla'ya te§ekkiir ediyoruz; son derece kapsamli bir 
konuyu bize oz bigimde aktardilar ve ozellikle belli ba§liklara da parmak 
basarak aktardilar. Zannediyorum, gerek bugiinkii, gerek bundan sonraki 
tartigmalarda, bunlarin iizerinde gok durulacaktir. 

Sayin Rektor Yardimcimiz Prof. Latif Qakici Bey, konu§malannda 
bildirmi§lerdi, §u anda sempozyumumuza, Ankara Oniversitesi Rektorii 
Prof. Dr. Saym Necdet Serin te§rif ettiler, kendilerine gok te§ekkiir edi-
yoruz. Saym Nezih Neyzi Bey'in konugmalarmda da gegti, ozellikle 
AT ile ilgili hususlarda yabanci kamuoyu aragtirmacilarimn, bizim iil-
kemizin AT'ye girme gabalari igerisinde nelerin yapildigmi tespit ko-
nusundaki gabalarma deginildi. Bugiin de Sayin Rektoriimiiz, aym za-
manda Ankara Oniversitesi Avrupa Ara§tirmalari Toplulugunun da ba§-
kani olarak, bu konudaki —Sayin Devlet Bakanimizm da katilmi§ olduk-
lari— toplantida bulunuyorlardi. Aym konuda iki toplantinin ig ige olma-
si a y n bir mutluluk arz ediyor; bunu da Saym Rektoriimiize arz etmek 
istedim efendim. 

Efendim, benim saatime gore , zaman gayet iyi kullamliyor. Oturumun 
bu boliimiinde, "Piyasa ve Kamuoyu Ara§tirmalarinm Tiirkiye'deki Geli-
§imi" konusunda yine bir teblig ile kar§i kar§iya bulunuyoruz. Bu teblig, 
kendisinden bugiin ve bundan once her yerde, her zaman sik sik bahse-
dilen degerli hocamiz Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat ta rafmdan verile-
cektir. §iiphesiz, burada bulunanlar ve burada bulunmayanlar kendilerini 
gok iyi taniyorlar. Ancak, ben izinleriyle, birkag ciimle ile gali§malari 
hakkmda ozet bilgi sunmak istiyorum. 

1957 yilinda, "Kamuoyu Kavrami ve Etkinlik Alani" konusunda dok-
tora tezini vermi§lerdir. Demek ki, yakla§ik otuz kiisur yildan beri bu ko-
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nuda gali§maktadirlar. 1958'den bu yana da, kamuoyu, siyaset sosyolojisi 
ve psikolojisi derslerini, Siyasal Bilgiler Fakiiltesi'nde okutmugtur ve aym 
zamanda, Basm-Yayin Yiiksekokulu'nda da konusuyla ilgili dersleri ver-
mek liitfunda bulunmu§tur. Uluslararasi Siyaset Bilimi Dernegi ikinci 
Ba§kanligim yapmi§, iki kez Ankara Universitesi Basin-Yaym Yiiksek-
okulu Miidiirliigiinde bulunmu§tur. tTniversite ile ilgili kamuoyu ara§tir-
malarim, iiniversitede 1975 yilmda yapmi§ ve o giinden bugiine kadar da 
bu gali§malarini fasilasiz siirdiirmeye devam etmi§tir. Miinih, Newyork, 
Danvers, Georgetown, California Universitelerinde konuk profesor olarak 
gali§mi§lardir. 

Kendilerini, bildirilerini sunmak iizere, buraya davet ediyorum efen-
dim. 
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TtRKiYE'DE TOPLUMSAL DEOiSME, PIYASA ARA§TIRMALARI 
VE KAMUOYU YOKLAMALAEI 

Prof. Dr. Nermjn ABADAN-UNAT 

Tarimsal, feodal yapisi tam anlami ile gdzulmemi§ bir toplumun nio-
dernle§mi§, sinai ve hizmet sektorlere sahip, kentle§mi§ bir topluma dii-
nu§mesi ku§kusuz beraberinde gok koklii degisiklikler getirmektedir. b u 
degigiklikler sadece yapi lan degil, davrani§, tu tum ve kanaatleri de etki-
leincktedir. Ba§ka deyimle modern!e§me siireci farkli bir kiiltiir sistemini 
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle piyasa ara§tirmalari ve kamuoyu 
yoklamalarinin belirgin derecede ortaya gikmasi, bir bakima yapisal de-
gi§ikligin bir olgiitii sayilir. 

Bu makale batidan esinlenmi§ olarak geli§tirilen tiiketici, dinleyici ve 
segmen ara§tirmalarinin ne olgiide modernle§menin bir olgiitii olarak kul-
lanilabilecegi konusuna yoneliktir. Ayrica gok-uluslu girketlerin ve diger 
ekonomik-siyasi niifuz odaklannir. etkinligi kar§isinda bagnnlilik derece-
lerini belirlemeye yarayacaktir. 

Kamuoyu yoklamasi ara§tirmalarmm kokeni piyasa tahlilleri, basin 
anketleri ve matematik olasilik yasalari ile orneklemlerin insan davram§i-
na uygulanmasinda yatmaktadir. Geli§en bir iilkede bu konularm ortaya 
gikmasi bir yandan gokuluslu §irketlerin egemenligi ve bunlarm diinya 
piyasalari ile olan baglari, ote yanaan toplum yapisindaki gagda^lama 
ve geligme siiratinin giivenilir bir olgiitiinii olu§turmaktadir. 

iieti§im teknolojileri, iiriin ve sistemlerinin iktidar odaklarmdan gevre-
ye dogru yayilan evrensel gapta bagimlilik ve egemenlikler olu§turduk-
lari goriilmektedir. i§te bu nedenledir ki Golding'e gore "tek bir iilkede 
kitle ileti§im araglarinin etkinlikleri konusunda uluslararasi bagimlilik 
agina atif yapmaksizm bilgi veren raporlar gorgiil ve kuramsal bakim-
dan kisirdir". (Golding, 1977: 291). 

Bu agidan bakilinca piyasa tahlili ve kamuoyu yoklamalari ithal edi-
len teknolojilerle birlikte toplumsal degi§meye yol agan ge§itli etkenleri 
olgmege yarayan giivenilir bir arag sayilabilir. Bu yazida piyasa ara§tir-
malari ile kamuoyu yoklamalarinin ortay? giki§lari ile etkinliklerinin 
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Turkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasal yapisim nasil bigimlendirmek-
te oltiugunu ara§tirmaga gali§acagiz. 

Giiniimiizde Turkiye diinyada gok hizli degi§en toplumlardan birini 
temsil etmektedir. §ukadar ki, bu degi§menin yoneldigi hedefleri deger-
lendirmede dikkatli olmak gerek. Hernekadar Turkiye Birinci Diinya Sa-
va§inin sona ermesinden bu yana bir imparatorlugun tasfiyesine, Os-
manli tebaaliktan Turkiye vatanda§lik kimligine gegi§i beraberinde ge-
tiren bir ulusla§ma siirecine, yirmi yedi yil siiren tek partili sistem yar-
dimi ile yasama ve egitim alanlarinda koklii reformlarina, gok partili sis-
teme gegi§ine, iig askeri miidahaleye, farkli parlamenter sistemler temsil 
eden dort anayasanm kabuliine, gok sayida siyasal parti ve yerel yone-
timlerin geli§mesine tamk olmu§sa da, gergek degi§meler ba§ka alanlarda 
gergekle§mi§tir. 

Dankwart A. Rustov bu bakimdan isabetli bir gozlem yapmigtir. Tiir-
kiye'de siyasal segkinlerin en fazla degi§tikleri donemde siyasal kurum-
lann genel nitelikleri agisindan olduklan yerde kaldiklarini belirtmekte-
dir. Bu gozlem 1980 yilmda 12 Eyliil tarihinde yapilan askeri miidahale 
sonrasi igin de gegerlidir. (Rustow, D A . 1965: 197). §ukadar ki, son se-
kiz yilm hiikiimetlerinin gegmi§ten devr aldiklari karma ekonomi siste-
mini liberal bir piyasa ekonomi modeline intibak ettirme gabalari sadece 
bir takim biirokratik yeniliklere neden olmakla kalmami§, Tiirkiye'nin 
toplumsal tabakalagma sistemini yeniden bigimlendirmek suretile yeni is-
tek? ozlem, giidii ve t a sawur l a r a da yol agmi§tir. 

1980 sonrasi toplumsal degi§meler 

Hizli kentlegme, endiistrile§me, artan okur yazarlik, tar imm meka-
niklegmesi, devletge ozendirilen di§ gog, yogunla§an fiziksel ve toplum-
sal bir devingenlik, orta s imflarm geni§lemesi, kirsal yerle§im kesimleri-
nin elektrik enerj i kaynaklari ile donatilmasi, ulusal gapta telefon oriin-
tiilerin kurulmasi, birden fazla TV kanallari ile ekranin iilke gapmda izle-
yicinin ayagma gotiiriilmesi, yeni kitle ileti§im araglarmin ithal edilmesi, 
bankacilik, ticaret, egitim ve iiretim alanlarinda bilgisayarlarm giri§i, 
yerli otomobil iiretim ve sati§in artmasi, standard hazir gida maddeleri-
nin yayginla§masi, kitle kiiltiiriiniin bir iiriinii olarak arabesk'in yaygin-
la§masi, toplumun her katmda derinlere giden degi§iklikler yaratmigtir.1 

1 Daha aynnt i l i veriler igin bkz. hem Almanca hemde Ingilizce makaleler igin 
Ed. K.D. Grothusen, Turkey, Handbook on South Eastern Europe, Vandenhoeck 
&Ruprecht Gottingen, 1985. Ozellikle onemli katki lar igin: 
Ru§en KELE§, Population Structure, S. 472-495; Miibeccel B. KIRAY&Nermin 
ABADAN-UNAT, Social Structure, S. 496-518; Nermin ABADAN-UNAT, Massen 
Medien, S. 567-590. 
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Bu koklii degi§melere neden olan en onemli etkeni belirlemek kolay 
degildir. Bununla beraber bir toplumda tarti§mali bir konuda ister oy-
da§ma ister sert kutupla§ma bigiminde olsun, bagimsiz sistematik ara§-
t i rmalann ortaya gikmasi rekabetgi bir ekonomi sisteminin ortaya gik-
masma baglidir. Rekabet kavraminm temelinde ise, giivenilir istihbarat 
ve istatistiki veriler yatmaktadir. 

Konuya Tiirkiye agismdan baktigimizda Tiirk ekonomisinin biiyiime-
sine kogut olarak 1961 ve 1982 anayasalarma sosyo-ekonomik kalkmmanin 
belliba§li araci olarak yol gosterici planlamanm onemli bir yer i§gal etti-
gini goriiriiz. Gergekten birinci ve onu izleyen diger Be§ Yillik Kalkinma 
planlarma bagli olarak girigilen tanit im faaliyetleri, diger hususlarm ya-
niba§inda planin hedefleri ve bu plana bagli olarak yayginla§tirilmaga 
galigilan istatistik veriler konusundaki bilinglenmeyi yaratmi§ ve kokle§-
tirmi§tir. Bu geligme DPT tarafmdan sipari§ edilen bir seri gorgiil ara§-
t i rma projelerine de yol agmigtir.2 

Bu ara§tirmalarm tiimii o zamana kadar bilinmeyen olgu ve egilim-
lere i§ik tutmu§tur. Ayrica bu olgular yigm basininda olmazsa da siya-
sal, yonetsel, i§ ve akademik gevrelerde geni§ olgiide tarti§ilmi§tir. Bu tar-
ti§malar gelir farkliliklari, ya§am standardlan konusunda daha yogun bir 
biilnglenme yaratmigsa da, ileri siiriilen olgu ve sayilara kar§i daha be-
lirli olgiide ele§tirilere de yol agmi§tir. 

Kapitalist biiyiimenin bir araci olarak daha yaygm bigimde kullani-
lan istatistik verilerden ba§ka reklam ve tanitim faaliyetlerinin geni§le-
yen gapi da once yazili, daha sonra sozlii (radyo) ve nihayet gorsel kit-
le ileti§im araci TV'da da gok onemli yapisal degi§ikliklere yol agmi§tir. 
1950'de Tiirkiye'nin en biiyiik giinliik gazetesinin (Hiirriyet) t i raj i 50.000'i 
gegmezken, bu sayi yirmi yil sonra 550.000'e gikmi§, 1984'de ise Tiirkiye 
ve yurtdiginda 818.576'ya ulagmi§tir. Agagidaki tablo Tiirk basmimn seg-
kinlere ozgii bir basmdan nasil yiginlara hitap eden bir arag haline donii§-
tiigiinii gostermektedir. 

Hernekadar Tiirk basininm giinliik net sati§i son on yildan bu yana 
2,5 - 3 milyon arasinda odakla§mi§sa da basin yine de ge§itli ideolojik go-
rii§leri yansitan, toplumsal ele§tiriler yapma olanagma sahip dolayisile 
sosyal vicdanin uyamk bir bekgisidir. Ulusal giinliik basinin geli§imine 
kogut olarak reklamcilik geli§imini de dikkatle izlemek gerek. 

2 Devlet Planlama Te§kilatmm ilk kurulu§u sirasinda yaptirmi§ oldugu ara§tir-
malardan birkag ornek: Miibeccel B. KIRAY, Eregli, 1963; Nermin ABADAN-
Bati Avrupa 'daki Tiirk iggileri ve Sorunlari, 1964; Giil ERGtL, Et. al. Tiirk Koy 
Ara§tirmasi, 1966. 
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Tablo I t Tiirkiye'de Gazete Tirajlari (Segilmi? Ornekler) 

Gazete 1970 1982 1984 1989 

Hiirriyet 585.067 624.189 818.576 504.444 
Milliyet 184.866 182.369 232.112 366.373 
Terciiman 214.737 397.736 259.067 81.704 
Cumhuriyet 106.943 87.187 92.555 125.444 
Gunaydin 223.493 572.629 255.478 387.554 
Sabah (1986'dan beri) 418.019 

Kavnak : 1970 igin bkz. Onder §enyapili, 1970'lerin ba§mda sayilarla Tiirk basini. 
Amme idaresi Dergisi, C. 4, S. 4, 1971, Sh 72; 1982, 1984 igin bkz. 
Basin i lan Kurumu rapor lan , Istanbul, 1982, 1984; 1989 §ubat ayi igin. 
bkz. Cumhuriyet Gazetesi, 14 Mar t 1989, Sh. 2. 

1969'da 14 giinliik gazetede reklam igin sarf edilen toplam para 132,3 
milyon TL. iken, bu meblag 1981'de 3,644 milyari bulmugtur. (Abadan-
Unat, 1985: 577). Bu sayi 1987 Mart aymda 5,624,7 milyar TL bulmu§tur. 
(PEVA, 1986: 8). 

Gazetelerde gikan reklamlarin payi da son derece ilging; ornegin 
Hiirriyet, iizerinde tasarruf edilebilen alamn % 54'nii i§gal etmektedir. 
TV'de i?e reklamm yeri ve rolii gok daha onemli olmaktadir. Tiirk toplu-
munda televizyonun yerini belirleyebilmek, igm TV alicilarinin geli§mesi-
ni kisaca gozden gegirmek gerekir. 

Tablo I I : TV Ahci Uretimi ve Hanelere Giri§ Oram 

TV alici uretimi TV sahibi 
s iyah/beyaz % Arti§ hanelerin 

Yillar sayi lan oram % 

1970 4.368 — 2 
1971 6.673 + 52.7 4 
1972 39.119 + 486.2 8 
1973 151.345 ' + 386.8 14 
1974 397.321 + 162.5 25 
1975 642.000 + 61.6 40 
1976 684.832 + 6.7 52 
1977 729.950 + 6.6 64 
1978 577.383 - 21.0 77 
1979 461.474 — 20.1 83 
1980 328.900 - 28.7 86 
1981 477.500 + 45.2 88 

Kaynak : Gorus, TUSlAD, C. 10, Sayi 4, Nisan 1982, Sh. 17. 
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Reklamin TV'daki yeri ve rolii yillar gegtikge giderek daha onemli 
boyutlara biiriindii. Renkli televizyona gegi§ ile birlikte Tiirkiye'de tele-
vizyon izleyenlerin toplam sayisi yirmi milyonu goktan a§mi§ bulunmak-
tadir. Gazete okuyucu kitlesine kiyasla on misli daha geni§ bir izleyici 
sayisina ula§mi§ bulunan TV'nun bu geli§imi TV'da reklamciligi fazlasi 
ile etkilemi§tir. Halen TV'nun iki kanalinda reklam yayin zamanimn 
% 12-15 i§gal etmektedir. Bu alanda da 1981 yilinda 3.222 milyar TL har-
cama yapilmi§tir. Mart 1987'de TV igin ayda sarfedilen para 7.906 milyar 
TL ula§mi§tir. (Yakla§ik 1 milyon Dolar, PEVA, 1987: 8). 

Bu sayilar Turk toplumunun ne kadar hizli bir bigimde tiiketim top-
lumu kalibina itildigini gostermege yarar. Bu sayilar ayni zamanda ka-
muoyu yoklamasinm onciisii sayilan piyasa ara§tirmalarinin neden son 25 
yilda olaganiistii bir onem kazandigmi da anlamaga yaramaktadir. Sade-
ce yeti§kinler degil, gocuklar da, reklam yaymlarim gok dikkatle izlemek-
tedir. Onlarm izleyici davrani§ bigimi anne babalarin tiiketici davrani-
§im da etkilemektedir. Oya TOKGOZ'iin Eski§ehir ve Yozgat gibi iki Or-
ta Anadolu kentinde gergekle§tirmi§ oldugu gorgiil ara§tirma da TV rek-
lamlarmin onemli bir toplumsalla§ma araci oldugunu kanitlami§tir. Qo-
cuk-ana-baba etkilegimi sadece piyasada var olan markalarin segimini be-
lirlemekle kalmiyor, ayni zamanda miistakbel tiiketici aligkanliklari da 
belirlemektedir. (Tokgoz, Oya, 1982: 151-152). 

Yukarda ana hatlari ile gizmege gali§tigim baglamda Tiirkiye'nin top-
lumsal ya§aminda a) Piyasa ara§tirmalari, b) Kamuoyu ara§tirmalarmin 
etki ve roliinii ara§tirmaya gali§acagiz. 

1 — Genel olarak piyasa ara§tirmalari ve kamuoyu yoklamalari 

Hernekadar siyasi liderler gegmi§ yiizyillar boyunca yararli bilgiler 
edinmek iizere ge§itli temaslar kurmak igin ozel itina gostermi§lerse de, 
belirli bir ekonomi sistemi yani kapitalizm igin giivenilir haber alma ga-
balari ekonomik gevreler oldugu kadar siyasal gevrelerin de ba§lica ama-
ci haliue gelmi§tir. Boylece tiiketici ali§kanliklari konusunda sistematik, 
toplu ve temsili bilgi edinme son yillarda giderek onem kazanan bir ozel 
sektor faaliyeti haline geldi. 

En erken piyasa tahlili ara§tirmalari B. Amerika'da 1879'da W.W. 
Ayer and Son tarafindan gergekle§tirilmi§tir. Biger-dover makineler imal 
eden bu firma hasatlarla ilgili istatistikler topluyor, gazetelerde gikan 
reklamlari inceletiyordu. Ancak bu sinirli te§ebbiislerin gergek bir top-
lumsal akima donii§mesi ikinci Diinya Sava§indan sonra Amerikan top-
lumunun tiiketici ekonomiye gegmesine rastlamaktadir. Bu tarihten iti-
baren piyasa tahlili yapanlarin amaci kimin, neyi, nasil paketlendigini, 
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nerede bulmak istedigini ortaya gikarmak olmu§tur. Daha da onemlisi 
yeni paketleme ve pazarlama yontemleri oldu. (Hennesy, B. 1981: 47). Bu 
tiir yeniliklerin etkisini olgmek iizere, olasiliga iligkin matematik yasa-
larin giinliik kullanima uygun olarak daha kullamlabilir bir hale gelmesi 
gerekti. Bilgisayarlar, herkese eri§ebilir bilgiler getiren elektronik devrim 
igte bu amaci gergeklegtirdi. 

Bu geli§me "Homo Economicus" giidiilemesinin ara§tirilmasindan 
sonra siranin nasil bilimsel yontemlerle siyasal tu tum ve kanatlere gel-
digini agiklamaga yaramaktadir. 

Ilk girigimler bir dizi Amerikan gazetelerinin parasal destegi ile ya-
pildi. Kamuoyu yoklamalari alamnda oncii sayilan George Gallup 1936'da 
sadece "Literary Digest" dergisiniri posta yolu ile dagitmig oldugu 10 
milyon oy pusulasina dayanarak yaptigi yanli§ tahmini ele§tirmekle kal-
madi, aym zamanda F.D. Roosevelt'in tekrar segilecegini de ongormiig-
tii. Archibald Crossley ve Fortune dergisinin Elmo Roper yonetimindeki 
yoklamalari da gergege gok yakin sonuglar verdi. (Katz and Cantril, 1939: 
155-179). Avrupa'da ozellikle F. Almanya'da Allensbach'da Demoskopi 
Enstitiisiinii kuran Elisabeth Noelle-Neumann kamuoyu yoklamalarini 
yayginlagtirmig, Mainz iiniversitesinde Kamuoyu aragtirmalan kiirsiisii-
nii kurmug ve son yillarda genig bir yayginlik kazanan "Suskunluk Sar-
mali" kuramim geligtirmigtir. (Noelle-Neumann, E. 1984). 

Boylece "Beginci k u w e t " sayilan kamuoyu yoklamalari sonuglan go-
gulcu, demokratik iilkelerde saglam ve genig bir bigimde kok salmaga 
bagladilar. O kadar ki, son yillarda B. Amerika'da hangi cumhurbagkani 
adayma gizli istihbarat orgiitiince can giivenligini saglamak iizere koru-
ma hizmetlisinin verilmesi gerektigi, Amerikan Kongresinin iki part inin 
egit olarak temsil edildigi bir komite taraf indan kamuoyu yoklamalarina 
dayali br formiil ile saptanmaktadir. Buna gore Gallup ya da Harris ku-
rumlarmca yapilan bir kamuoyu yoklamasmda en az % 5 oy alan adaylar 
korunmaga hak kazanmaktadirlar. 

B. Amerika'da son yillarda cumhurbagkanligi ile ilgili kamuoyu yok-
lamalari segimden bir yil once baglamaktadir ve haberlerin onemli bir 
kismini olugturmaktadir. Bu yoklamalar aym zamanda aday ve segim 
kampanyasini yiiriitenler igin vazgegilmez bir destek olugturmaktadir. 

Son yillarda onemli diger bir geligim Kolombiya, Venezuela, ispanya, 
Peru, Arjantin, Uganda, Brezilya, Filipinler, Kore'de askeri diktatorliik-
lerden, demokrasiye dogru olan siyasal geligmelerin de biiyiik olgiide 
"kamuoyu"nun tepkisi iizerinde geligmig bulunmasidir. Keza B. Ameri-
ka'da Vietnam savagma kargi olagan sort fikir iklimi ve ona dayali ola-
rak kanaatlerin kutuplagmasi, yoklamalar yolu ile kamuya mal olmug, 
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sava§ aleyhtan gruplarm orgiitlenmesinden gok daha etkin olumu§tur. 
Piyasa aragtirmaiarmi and in r gekilde, kamuoyu yoklamalari ticari ve si-
yasal amagli kampanyalarm profesyonelle§mesinden yakmdan etkilen-
migtir. Bu geligme kendini ozellikle Amerikan toplumunda duyurmakla 
birhkte giinumiizde bati ve dogunun tiim endiistrilegmig toplumlari igin 
gegerlidir. 

2 — Tiirkiye'de piyasa aragtirmalari ve kamuoyu yoklamalari 

Tiirkiye'de her iki aragtirma tu runun gegmi§i gok kisa omiirliidur. 
Batili endiistrile§mi§ ulkelerin aksine olarak bu alanlarm giiglenmesi ay-
ri ayri degil, aym anda baglamaktadir. Bu egzamanli balgangig aym za-
manda Tiirkiye'nin bagimlilik statiisiiniin belirleyicisi de sayilabilir. Ger-
gekten de Tiirkiye'nin 1950 yillarina ozgii segkinei basininm kitle basmina 
doniigmesi, once giinliik basini, sonra radyoyu, en son olarak da TV ekra-
nma yansitilan reklamlarin hizli arti§i ile birlikte uzmanlagmig, bilgi iire-
ten toplum bilimcilere bir ge§it meydan okuma etkisi yapmigtir. Nitekim 
piyasa aragtirmalari metodolojisi Tiirkiye'nin yiiksek ogrenim kurumla-
rinda ogretilmege bagladigi tarihten bu yana, bu yontemlerin siyasal so-
runlara uygulanmasi gecikmedi. Bu atilimda, ba§ka iilkelerdeki onciileri 
gibi, biiyiik t irajl i gazeteler siitunlarini bu konulara ayirmaga ba§ladilar. 

Kamuoyu kavrami bilimsel bir konu olarak 1955'den bu yana Anka-
ra tjniversitesine bagli Siyasal Bilgiler Fakiiltesi, daha sonralari ise aym 
tiniversitenm Basin-Yayin Yiiksek Okulunda okutulmaga ba§landi. Bu 
arada Siyasal Bilgiler Fakiiltesinde bir ara SIHAG adi altmda bir kamu-
oyu yoklamalari ara§tirma birimi kuruldu, ancak bu birim biirokratik 
engeller nedeni ile siirekli olarak fakiiltenin yapisinda yerini koruyamadi. 

Tiirkiye'nin rekabetgi demokratik sistemi geli§tikge, 1971 ve 1980 de 
yapilan askeri miidahaleler donemi bile giivenilir siyasal haber alma 
arayi§ini durduramami§tir. Halen Turkiye'de piyasa ara§tirmalari ve ka-
muoyu yoklamalarinin geni§ gapta kurumla§mi§ olmasi, ozellikle 24 Ocak 
1980 de Demirel hiikiimetince benimsenen ihracata yonelik liberal ekono-
mi programinm kabuliinden sonra fazlasi ile yayginlagmigtir. Bu prog-
ram 12 Eyliil 1980 harekatindan sonra biitiinii ile ordu tarafindan i§ba§i-
na getirilen Ulusu hiikiimeti ta rafmdan benimsendi. 24 Ocak 1980 karar-
larimn mimarlarindan, Demirel'in miistegari, Ulusu'nun bagbakan yardim-
cisi ve daha sonra ANAP'in kurucusu olan Turgut Ozal, bagbakan olduk-
tan sonra bu genig gapli ekonomik siyasalari daha da genigletti. Biitiin bu 
geiigmeler Tiirk girigimcilere ig ve dig piyasalarda onemli yatirimlar yap-
ma olanagi sagladi. Yapilabilirlik (feasibility) raporlan, piyasa aragtir-
malari, liziko analizleri, gazete okurlarin bile ybancisi olmadiklari kav-
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ramlar haline geldi. Bilgi toplama ve bilgi aktarma iglemlerinin siiratle 
kurumla§masi, i§te bu geligmelerin dogal sonuglari sayilirlar. 

Halen Tiirkiye'de ozellikle Istanbul, Ankara ve Izmir'de piyasa ara§-
tirmalari yapan 50k sayida ozel f irmalar bulunmaktadir. Biz bu makale-
nin gergevesinde hem gegitli piyasa aragtirmalari, hem de kamuoyu yok-
lamalan yapan, ozel sektorde yer alan alti f i rma iizerinde durmak isti-
yoruz. 

A — Istanbul'da 

1.1. PEVA (Piyasa Etud Miigavirlik Ara§tirma Ltd. §irketi) 

Tiirkiye'nin en eski piyasa aragtirma firmasi Robert Kolejini 1944 de 
bitirmig, onu takiben A.B.D.'de Wharton School of Finance'den, 1946 da 
M.B.M. ve Istanbul Iktisat Fakiiltesinde doktorasini yapmi§ bulunan Dr. 
Nezih H. Neyzi tarafindan kurulmu§tur. PEVA'mn temeli 15 Nisan 1961 
de atilmi§tir. Halen yiizii agkm tam giinlii ve yaklagik 75 yarim zamanli 
personel galigtirmaktadir. Ayrica her aragtirmaya genellikle akademik 
kokenli uzmanlar danigmanlik etmektedir. 

PEVA yirmi yildan bu yana radyo dinleyici, son yillarda ise TV izle-
yici aragtirmalari yuriitmektedir. PEVA ayrica diizenli olarak Tiirk ba-
simnda reklamlarin dagilimina ili§kin raporlari yayinlamaktadir. 

PEVA yedi ayri alanda piyasa ara§tirmalari ve egitim hizmetleri sun-
maktadir: 

1. Piyasa aragtirma projeleri 
2. Fizibilite aragtirma projeleri 
3. Pazarlama egitimi 
4. Personel segimi 
5. PEVA panelleri 
6. Reklamcihk Aragtirmalan 
7. Tanitma kampanyalari 

PEVA'mn siirekli olarak yiiriitiilen reklam ve tanitmaya iligkin arag-
t irmalarimn verileri —miigterilerinin bu verileri serbest birakma olgiisiin-
de— toplumsal degigmenin degerlendirilmesinde kullanilabilir onemli 
sosyo-ekonomik gostergeler olugturmaktadir. 

PEVA kitle iletigim araglarina iligkin aragtirmalarina ilk defa 1966'da 
baglamigtir. Ugbin aileyi kapsayan bir ornekleme dayanan bu aragtirma 
Istanbul, Izmir, Ankara, Adana ve Samsun'da uygulanmaktadir. Basinda 
reklamlarin gapini saptayan program 1967'de baglatilmigtir. Bu program 
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gergevesinde sati§a gikan gazete ve dergilerin % 55'ini temsil eden 24 ga-
zete ve 42 dergi izlenmektedir. 

TV ve radyo reklamlari izleme ara§tirma programi 1968'de ba§latil-
migtir. Ilk once sadece radyoya yonelik olan bu ara§tirma projesi halen 
TV'yi de kapsamaktadir. Halen yiizii a§kin belirli marka tagiyan mamul 
e§ya ve hizmetleri igine alan bu aragtirma, reklamlari n hangi tarihlerde, 
ne kadar sure ile TV'nun hangi kanalinda ve radyolarda hangi program-
da yaymlanmakta oldugunu saptamaktadir. 

PEVA 1977 de Istanbul'da iigyiiz aileyi kapsayan bir tiiketici paneli 
de ba§latmi§ bulunmaktadir. Panelin §imdi 800'u Istanbul, 400'u Ankara ' 
da ve 300'ii Izmir'de olmak iizere 1500 denegi vardir. Unilever ve Baker'in 
destegi ile ba§lami§ olan bu panel Tiirkiye'nin iig biiyiik kentinin tiike-
tim aligkanliklari konusunda dolaysiz bilgi saglamaktadir. Panel ayrica 
piyasaya giri§ ko§ullari, piyasa paylari, markaya baglilik ve marka degi§-
me konusunda verileri de yansitmaktadir. 

PEVA'nin miigterileri arasmda a) Henkel, Reentsma gibi Alman f i r-
ma lan (5), b) Ginger, USIA, Population Council. AIR gibi Amerikan fir-
malari (9), c) Knorr, Nestle gibi gokuluslu Isvigre firmalari (3), d) Volvo 
gibi Isvec firmalari, e) Woolmark, Rotman gibi Ingiliz firmalari (5), f) 
Fiat gibi Italyan firmalari (3) yer almaktadir. PEVA ayrica FAO, UNICEF 
gibi Birle§mi§ Milletlere bagli orgiitler adma da gali§maktadir. PEVA'nin 
dani§manlik hizmetlerinden yararlanmi§ doksan Tiirk firma arasinda 
Unilever, Coco-cola, Oerlikon, G.A. Baker, Shell, Sandoz, Pfizer, Roche, 
Squibb gibi gokuluslu §irketler de bulunmaktadir. 

PEVA'nin personeli arasinda yer alan onemli sayida uzmanlar kendi 
f i rmalanni kurmu§ bulunuyorlar, bu agidan bakilmca PEVA ayni zaman-
da piyasa ara§tirmalari igin bir egitim merkezi gorevini yapmaktadir. 

Kamuoyu yoklamalarma gelince, PEVA aniden kabaran isteklere kar-
§i gok ihtiyatli davranmi§tir. Bugiine kadar PEVA sadece Tiirkiye'deki 
Fransiz, Amerikan ve Almanlara ili§kin goriiniimleri ara§tirmi§tir. 

Dr. N.H. Neyzi'ye gore bu ara§tirma alanma ozgii iig ozellikten soz et-
mek gerekir: 

a) Son yillarda ara§tirmalarin profesyonel bir hiiviyete biiriinme gaba-
lari hizlandi. Tiirk firmalari Avrupa Piyasa Ara§tirma Dernegine 
(ESOMAR) iiye olmayi amagliyan bir Tiirk Piyasa Aragtirmalar 
Dernegini kurmu§ bulunuyorlar. 

b) Bu geli§menin ba§lica olumsuz yonii piyasa aragtirmasi bahanesi ile 
apartman ya da evlerin egiginde mal satma tegebbiislerine giri§ilme-
sidir. 
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c) Diger bir olumsuz geli§me Kent niifuslarinin her gegit miilakat kargi-
sinda duydugu korku ve gekingenliktir. Anar§ik kogullar nedeni ile 
1980 oncesinde kendini duyuran korku hala belli yerlegim kesimlerin-
de devam etmektedir. 1987 segimlerinden sonra bu korku bir olgiide 
dagilmi§ sayilabilir. 

1.2. PiAR/SiAR — Piyasa Aragtirma Ltd. §irk. — Sosyal ve iktisadi 
Aragtirmalar Ltd. Sjiik. 

PlAR 1975'te Biilent Tanla, Akm Alyanak ve Biilent "Dnal adli ug 
geng atilimci iktisatgi tarafindan kurulmugtur. Tiirkiye'nin yeni liberal 
ekonomi politikasindan yararlanan ve piyasa aragtirmalarma yonelik olan 
bu firma, piyasaya sunulan mamul egyanm marka, fiyatlari ve pazarlama 
kura l lan iizerinde yogunlagmaktadir. 1983'te kurulan SIAR, 1984'te hiik-
mi gahsiyetine kavugtu. Bu ikiz kardeglere ek olarak kurum ayrica bir 
seri bagka firmalarla iligki kurmug bulunmaktadir. Bunlardan en onem-
lisi temeli 1979'da atilan ve gerek sergileri yaygmlagtirma, gerekse ge-
lir getirme agisindan oncii bir rol oynayan TUYAP'tir. 1984'te kurulan 
DAP ise Tiirkiye'nin gagdaglagma siirecinin yarattigi yeni isteklere yanit 
veren bir firmadir. 

PIAR niceliksel, sinai ve "syndicated" aragtirmalar yapmaktadir. Ay-
da bir Tiirkiye'nin 14 kentinde "Otobiis" tip; bir aragtirma gergeklegtir-
mekte, ayrica aragtirma, danigmanlik hizmetleri sunmaktadir. Niceliksel 
aragtirma alaninda tiiketici tepkileri olgmek iizere "tachitoscope" kullan-
makta, ayrica onemli sayida Avusturya kokenli uzmanlardan yararlan-
maktadir. 

Tablo III: Kamu ve Ozel Sektorde PIAR'in Hizmetlerinden 
Yararlanan Kurulu§lar (1984/85) 

fleklamcilik (11) : Ada, Atolye, Birle§ik, Cenajans, Grafika, Maya, Merkez, 
P.A.R., Pars-Mc-Cann, Referans 

Otomobil Endustrisi (10) Oyak-Renault, DAF Kamyonlari, Mercedes, BMW, Hema, 
Opar, Lassa, Otomarsan, Burtrak, Uniroyal 

(11) : Akbank, Anadolu, Eski§ehir, Iktisat, Tiirkiye Emlak 
Kredi, Halk, I§, Vakiflar, Uluslararasi Endiistri, Yapi 
Kredi 

(5) : Besan, Qukurova, Ilor, Takimsan 
(11) : Besan, Qukurova-Gida, Dolma, Makta§, Marsa, Mis Slit, 

Schwepps, Trakya, Turyag, Turk Tuborg, Teras 
(2) • Eczaciba§i, Roche 
(5) : Adam, Ana Britannica, Qagdag. GeU§im, Karacan 
(2) : ANAP, SODEP 
(3) . Atal, Ileri, iplik 
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PiAR Uluslararasi Gallup Enstitiisiiniin iiyesidir, Gallup'un halen el-
liden fazla iilkede 41 iiye kurulu§u vardir. P lAR bu arada yilda iki defa 
"Eurobarometer" aragtirmasi yiiriitmekte, altmig iilkede yapilan "insan 
gereksinmeleri ve tatmin yollan" adli aragtirmaya katilmakta, ayrica 29 
iilke ile birlikte "Avrupa degerleri" konulu aragtirmayi siirdiirmektedir. 
PIAR 1984'de ESOMAR'a katilmig ve kurulugun kodunu resmen benim-
semigtir. 

SiAR kuruldugundan beri yogun bigimde kamuoyu aragtirmalan yii-
riitmiigtiir. SiAR'in kurucusu Ankara Universitesi Hukuk Fakiiltesi eski 
ogretim iiyelerinden Dr. Selahattin Keyman'dir. SiAR'in siyasal tahmin-
leri P iAR'm daha genig gevreler tarafindan taninmasina genig olgiide 
katkida bulunmugtur. SiAR, ANAP ve SODEP gibi Tiirk siyasi partiler, 
Milliyet, Sabah gibi gazeteler, Milli Egitim Bakanligi, Emekli Sandigi, 
Istanbul Belediyesi, BBC Tiirkge programi gibi cegitli kuruluglara hizmet 
vermigtir. SiAR ayrica Alman Friedrich Ebert Vakfi gibi yabanci kurum-
lara danigmanlik yapmakta ve a) Tiirkiye-AT iligkileri, b) ikinci kugak 
gogmenlerin yeniden uyum sorunlan, c) Tiirk yerel yonetimlerde gelig-
me gibi konularda seminerler diizenlemigtir. 

P iAR/S iAR yoneticilerine gore Tiirk sosyal bilimciler halen bir ge-
git "altm gagi" yagamaktadirlar. Bu iklimi yaratanlarm baginda, aragtir-
ma lann kamu yonetimi diginda yapilmasini isteyen iktidar partisi gelmek-
tedir. Bu geligmeyi dogrulayan olgulardan baglicasi P iAR/S iAR'm 1986 
da iki milyon dolarlik bir bilango kaydetmeleridir. 

1.3. VERt A.§. (Data Inc.) 

is tanbul 'un tanmmig piyasa ve kamuoyu aragtirma enstitiilerinden 
en geng sayilanlardan biri 1984 de kurulmugtur. Baginda daha once Ha-
cettepe tTniversitesinde ogretim iiyeligi yapmig olan Dr. Sezgin Tiiziin 
bulunmaktadir. Bu f irma da diger halefleri gibi oncelikle piyasa aragtir-
masi yapmakta, kamuoyu aragtirma hizmetlerini miinhasiran "Cumhuri-
yet" gazetesi igin yapmaktadir. Bu alanda firma sadece segim tahminleri 
yapmamakta, ayrica "Cumhuriyet" gazetesinin okurlar profilini gikar-
maktadir. Bu yontem gimdiye kadar diger giinliik gazeteler ta rafmdan 
uygulanmigtir. 

VERi'nin gok ozgiin aragtirmalarindan biri dokuz giinliik gazetenin 
igerik goziimlemesi idi. Bu galigma ne yazik ki parasal tikanikliklar ne-
deni ile onsekiz aydan sonra durdurulmugtur. Bu aragtirma reklamlan 
da kapsiyordu ve bunlarin etkililik derecesini, a) begenilme, b) ikna et-
me ve c) bellekte kalma derecesine gore degerlendiriyordu. 

VERi A.§. sekiz devamli aragtirmaci ve 80 civannda miilakatgi galig-
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t irmaktadir. VERl miilakatlarin ozgunliigiinii korumak igin bir erkek, bir 
kadm ve bir koordinator olmak iizere iiglii ekip §eklinde galigmaktadir. 
VERi'nin kar§ila§tigi baglica giigliik her konuda gikan yonetsel engeller-
dir. Ayrica giivenlik nedeni ile her miilakatginm ozgegmi§i, il yonetimine 
gonderilme zorundadir. 

VERI ge§itli piyasa aragtirmalari da yiiriitmektedir. VERi'nin gok-
uluslu girketlerle temasi asgari diizeydedir. VERi'nin 1986 sonbaharmda 
yaptigi segim tahminleri, nihai sonuglar agisindan en isabetli ve yakla§ik 
olani idi. 

B — Ankara 

2.1. BiAR — Bilgi — Inceleme — Ara§tirma A.§. 

Hemen hemen VERl ile kogut olarak Aralik 1984'de kurulan BiAR, 

a) Kamuoyu ara§tirmalari 
b) i§letme hizmetleri 
c) Ya t inm aragtirmalari 
d) Yabanci piyasa arastirmalari 
e) Istek tahminleri 
f) Tiiketici profil ara§tirmalari 
g) Sektor aragtirmalari 
h) Uriin ya da bolgesel Master plan hazirlamasi, 
i) Toplumsal ya da fiziksel hedeflere dayali entegre planlarin hazir-

lanmasi ve denetinu gibi ge§itli hizmetler iistlenmektedir. 

BlAR'in genel direktoru Dr. Kenan Mortan, Ortadogu ve Hacettepe 
universitelerinde ogretim gorevi iistlenen geng bir ekonomisttir. Kurulu-
§un Istanbul, Izmir, Adana, Kayseri, Erzurum ve Trabzon'da alti devam 
h koordinatorii vardir. Fi rma ayrica devamli olarak sekiz uzman dani§-
manla igbirligi yapmaktadir. 

BIAR'm son iki yilda gergekle§tirmi§ oldugu gegitli aragtirma proje-
leri arasinda; 

— Turizm Bankasi igin periyodik turizm gelir ara§tirmasi, 

— Siimerbank igin tiiketici profil ara§tirmasi, 

— Vakiflar ve Halk bankalari igin mevduat profil aragtirmasi, 

— TRT adma TV programlarinin izleyicileri etkileme konusunda arag-
tirma, 
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— Istanbul ve Izmir belediyeleri igin trafik faaliyetleri ara§tirmalari yer 
almaktadir 

BlAR ayrica Konrad Adenauer Vakfi 'na (Federal Almanya'da Hiris-
t iyan Demokrat Part inin resmi ara§tirma enstitiisii), Tiirkiye'de aile 
planlama konusu ile ilgili olarak Birle§mi§ Milletlerin Niifus Etkinlikleri 
Fonuna, kirsal geli§me projesi konusunda Birle§mi§ Milletlerin FAO or-
giitiine, dogurganlik diizeyi konusunda, Birlegik Amerika 'mn Path Finder 
Fonuna dani§manlik hizmetleri verdigi gibi, Japonya'nin Toyo-Menka 
A.§. hesabma makine aletleri konusunda bir piyasa ara§tirma projesi yap-
mi§tir. 

BIAR' i n yaptigi ge§itli kamuoyu arastirmalari arasinda en ilging ola-
ni Zonguldak Maden i§gileri Sendikasi adma, gali§ma ko§ullarinin dii-
zeltilmesi konusundaki alan ara§tirmasidir. 

Tiirkiye'de son yillarda aragtirma alaninda gozlemlenen ani patlama-
yi degerlendiren Dr. Mortan bir grup ozel aragtirma firmalarindan ba§ka 
Unilever-Baker, Shell, Mobil, Manajans-Thomson gibi gokuluslu §irket-
lerin kendilerine ozgii ozel aragtirma binimleri kurduklarina i§aret et-
mi§tir. Bu yeni geligme Kog-Holding tarafindan da benimsenmigtir; bu 
f irma da bir ARGE (Ara§tirma ve Geli§me) iinitesi kurmu§ bulunmak-
tadir. 

Ayrica unutmamak gerekir ki, Istanbul'da TUSIAD ve istanbul Sa-
nayi Odasi gibi iki onemli kurulu§dan her biri kendi ara§tirma iinite-
lerini kurmu§ bulunmaktadirlar. Bu kuruluglardan ilki birkag yildan be-
ri "Gorii§" adli kiigiik ebadli bir aylik brogiirii yaymlamaktadir. iki yil 
once iilke gapinda bir hane halki ara§tirmasi yaptirmi§tir. Her iki kuru-
lu§ yogun bir bigimde Tiirkiye'nin AT'ye giri§i halinde ortaya gikmasi 
muhtemel durumlari ve biiyiik §irketlerin finansman sorunlarim ara§tir-
maktadir. 

Dr. Mortan'a gore son yillarin en onemli degi§ikligi hiikiimetin bir-
gok ara§tirma, danigma ve denetim hizmetlerinin ozel sektorde yer alan 
kurulu§lara yaptirmak hususunda uygulamakta oldugu politikadir, Bu 
degi§ik yakla§im kamu yonetimi biirokrasisinde degigikliklere, dah'a sii-
ratli fakat gok kez daha iyi olmayan aragtirma faaliyetlerine yol agmak-
tadir. Ara§tirmalann tiimii kesin bir tar ihte sunulmak iizere yaptirilmak-
ta, bu zaman baskisi ise arast irmamn kalitesini diigiirmektedir. Ba§ka 
bir deyimle zaman baskisi ile bilimsel giivenirlik arasinda ters orantili 
bir ili§ki vardir. Bu arada DPT ve DiE de oteden beri yuklendikleri bir 
kisim asli faaliyetlerini durdurup, sadece denetim yetkileri ile yetinmek-
tedirler. 
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2.2. DATA A.§. 

Bu ufak aragtirma merkezi yedi yil sure ile Ankara iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisi yoneticisi olduktan sonra Gazi Universitesi Iktisadi ve 
Idari Bilimler Fakiiltesinin dekanligini iistlenmig olan Prof. Dr. Onur 
Kumbaracibagi taraf indan kurulmugtur. Kendisi yirmi asistan ve dogen-
tin 1980 yilmda iglerinden at i lmalan iizerine protesto olarak gorevinden 
istifa etmig ve 1987 genel segimlerinde SHP'den milletvekili segilinceye 
kadar DATA A.§. yolu ile aragtirmalar yapmigtir. 

DATA hemen hemen butiinii ile siyasal konular, ozellikle segim on-
cesi kamuoyu yoklamalan ile meggul olmugtur. Esasen Dr. Kumbaraci-
bagi DATA'nm kurulugundan once "Giineg" gazetesi ve Tiirk Haberler 
Ajansimn bagdanigmanligini yapmigtir. Kumbaracibagi bu sifatla Mart 
1983'te yapilan yerel segimler vesilesiyle Tiirkiye'nin iig biiyiik kentinde 
bir segim oncesi aragtirmasi yapmigtir. "Giineg"te ANAP'a iligkin ola-
rak yayinlanan % 41.6 oy tahmini, segmen tarafindan belirlenen iradeye 
hemen hemen egit olarak dogrulanmigtir. 

DATA haftalik "Nokta" dergisinde 19 Ekim 1986 tarihinde dinsel dav-
ranig ve tutumlarla ilgili olarak onemli bir aragtirma yayinlamigtir. 1987 
de DATA, a) Bagbakanligin sevilme/begenilme derecesi, b) 15 Mart 'da 
ortaya gikan Qernobil patlamasi nedeni ile beliren radyasyon etkileri ko-
nusunda iki onemli kamuoyu yoklamasi gergeklegtirmig ve yayinlamig-
tir. DATA'nin Tiirkiye'nin AT'ye tam iiyeligi konusunda iilke gapinda 
yapmig oldugu kamuoyu yoklamasi "Evef ' ler in % 61.1'i, "Hayir"larm 
% 19.1'i, "Bilmiyorum" diyenlerin ise % 19.8'i buldugunu gostermigti. 

Diger aragtirma enstitiilerine benzer gekilde Kumbaracibagi da res-
mi istatistik verilerin giivenirliginden aci aci qikayet etmigtir. Saglikli 
bir yoklama kargisma dikilen en onemli engellerden biri de bazi kavram-
larm kullanilmamasidir. Orn., bir pilot aragtirmasinda "ekonomi" sozciigii 
soru kagiamdan gikanlmigtir. 

Prof. Dr. Kumbaracibagi lisaniistii galigmalarim Avusturya'da Rosen-
meyer'in yanmda yapmigtir; uzmanlik alani ekonomi ve igletmeciliktir. 
Ekibini eski ogrenciler ile gazetecilerden olugturmugtu. Kumbaracibagi 
1987'de Parlamentoya girdikten sonra DATA galigmalarim gok sinirli bir 
bigimde devam ettirmektedir. 

2.3. ESDA (Ekonomik ve Sosyal Dokiimantasyon ve Aragtirma A.§.) 
1981'de bir sure DPT de galigmig olan bir grup uzmanin destegi ile 

Tung Tayang tarafindan kurulmug olan kurum, ulusal ve uluslararasi eko-
nomik ve sosyal konularla, sektor incelemeleri, piyasa ve yapilabilirlik 
(feasability) aragtirmalari yiiriitmektedir. 
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Kurumun ge§itli faaliyetleri goyle siralanabilir: 

2.31 Ekonomik degerlendirmeler. ESDA, NCB Stichting Nederlands 
Centrum Buitlanders adli Hollanda kokenli kurum adma Tiirkiye'-
ye donen iggilerin kiiglik gapli yatirimlarini degerlendirmigtir. Pi-
yasa aragtirmalari alamnda ESDA, Kog ve Eczacibagi grubunun yan 
kuruluglarma gegitli hizmetler sundu. 

2.32. Reklam aragtirmalari. PEVA'ya benzer §ekilde ESDA'nin onemli 
bir faaliyeti reklam aragtirmasidn. Tiirkiye'nin nufusunun bir ki-
sim tabakalarinin giderek artan tiiketim giicii ve Tiirkiye piyasasi-
na dokiilen birgok yeni yabanci kokenli tiiketim mallari, reklamci-
ligin roliinii duyulur biginide arttirmigtir. Bu geligme Saatchi ve 
Saatchi, J.W. Thompson ve benzeri yabanci reklam ara§tirma §ir-
ketlerinin Tiirk ortaklari ile birlikte Tiirkiye piyasasma girmeleri-
ne yol agmigtir. Bu yeni f irmalar da ara§tirmalarm bir kismmi de-
gigik firmalara yaptirmaktadirlar. 

2.33. Makro-ekonomik degerlendirmeler. ESDA ayrica makro-ekonomik 
ve sektorel degerlendirmeler de yapmaktaair . Bu baglamda ele al-
digi konular enerj i (Hisarbank) dayanikli tiiketim mallari (Profilo), 
mesken (Kent Koop), grevler (Tiirkiye Denizcilik I§gileri Sendika-
si), sosyo-ekohomik yapilardir (Fransiz Cade Comp.). 

2.34. Uluslararasi Danigmanlik. "ESDA, EOCD, MERCOOP (Friedric 
Ebert Vakfimn Ortadogu Aragtirma Merkezi) gibi uluslararasi ku-
rulug ve kurumlarin danigmanligim yapmi§tir. ESDA, Niirnberg'de 
bulunan "Institut fiir Arbeitsmarkt und Berufsforschung" IBA, 
Nurnberg) igin 700 kesin donii§ yapan i§giyle ilgili olarak siirek-
li bir aragtirma yiiriitmektedir. 

2.3;i. ESDA Dokumaniasyon Merkezi. ESDA, tiitiin endiistrisi, benzin tii-
ketimi, evlenme egilimleri gibi konularda onemli ve giincel istatis-
tik ve bilgi saglamaktadir. 

2.36. Yaymlar. ESDA'nin aragtirmaya iligkin faaliyetleri: 

a) Tiirk sermaye piyasasinin onde gelen bir kurulugu olan "Gen-
borsa" adina BiLI§lM (Informatics) adh iig ayda bir gikan bir 
dergiyi gncartmaktadir, 

b) Para ve Sermaye Piyasasi dergisini yaymlamaktadir. 

c) Aylik Ekonomi Durumu ve iig ayda bir Ingilizce Economic 
Review 'yu, Yapi Kredi Bankasi adina yayinlanmaktadir. 

d) haftalik bir Finans Biilteni gikarmaktadir. 
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2.37. Kamuoyu yoklamalari. Bu alanda ESDA sadece 1984'de sonradan 
feshedilmig olan SODEP'e bilgi saglamig, 1986 ara segimlerinde ise 
SHP'ye damgmanlik yapmigtir. ESDA sekiz tarn zamanli iiye galig-
t irmaktadir ve genig bir uzman danigman kadrosuna sahiptir. 

Ill — Degigen bir toplumda yigin kiiltiirii, egitim ve kamuoyu 

Son on yilda Tiirkiye'ye uygulanabilecek olan turn toplumsal degig-
me ve modernlegme gostergeleri, Tiirk toplumunda beliren ikili (dual) 
ekonomi yapisi yani sira, sosyal tabakalarda yaygm bir farklilagmanin 
ortaya giktigini gostermektedir. Hernekadar modernlegme kurami savu-
nucularmdan Inkeles'in ongoriileri gergeklegmemig, buna kargilik Dah-
rendorf 'un geligtirdigi gatigmali toplum modeli bu hizli degigmeyi deger-
lendirmede daha yararli goriiniiyorsada ve biz ortalama vatanda§i etkileyen 
degi§imlerin ancak ikincisinin ortaya koydugu olgeklerle degerlendirebi-
liyorsak da, yine de dig ve ig goglerle onlara bagli kurumlar arasindaki 
ili§kileri dikkatle izleme zorundayiz. Tiirkiye gibi demokrasiye gegi§ ha-
lindeki toplumlara egemen olan onemli ideolojik gergeveler ba§ka etken-
lerin yanibaginda degigen degerler de olu§turmaktadir. 

Haluk §ahin'in belirttigi iizere, bir bagimlilik iligkisi iginde elektro-
nik basm ya da TV gibi t ransfer edilen bir teknoloji bir iilkeye girdigin-
de, bir "siiregler paketi" olarak kendini kabul ettirmektedir. Bu tiir bir 
kabullenme bir dizi tanimlar, belli varsayimlar, uygulamalarda kullani-
lan standartlari ve mesleki normlari da igermektedir. Genellikle "kagmil-
maz" ve "evrensel" olarak goriilen bu tiir kurumsal bigimler aslinda bel-
li tarihsel kogullarm iiriinleridir. Bunlar egemen bir bati modeli media 
uygulamalanni olugturmaktadir. (§ahin, Haluk, 1979: 161-169). 

TV ideolojisi belli bir diinya goriigii yansitmaktadir. Ogeleri gunlar-
dir: temel yapisi diinya iletigim odaklarma baglidir (yayin yapan mer-
kez ve alici aygitlar); obje/nesne olarak algilanan hedef (pazar ya da 
izleyici kitle); temel iglevler (eglendirme ve fikir agilama — endoctrina-
tion); belirli program kaliplan uygulama (katilmali yarigma, eglendirici 
yorumlar); sunuglarda kullanilan dilin yapisi ve tiirune iligkin olgekler. 
(Hall, Stuart in ,M. Gurvitch, 1982: 56-90). 

Kitleye yonelik yazili basin ve TV eglendirme iglevi diginda aym za-
manda kamuoyunu bilgilendirme ve bigimlendirme iglevini de tagidikla-
ri goz oniinde bulundurulunca, yirmi milyonu agkm kirsal ve kentsel nii-
fusu igin-3 alan Tiirk izleyiciler kitlesi, siyasal demeglerin onemli bir kis-
mmi ve geligkili konulara iligkin goriiglerini kendi gergeveleri iginde de-
gerlendirmektedirler. Bu bagvuru gergeveyi kullanirken ise hayli sinirli 
ve daha gok duygusal bir temele sahip sozliiklerini kullanmaktadirlar. 
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Nitekim Tiirkiye'de birinci Be§ Yillik Kalkinma Planma iligkin bir 
tarti§ma sonunda §oyle bir slogan yerle§ebilmi§tir: "Bizim plana degil pi-
lava ihtiyacimiz var!" Ya da bu yakinda toplanan bir siyasal kongrede 
§u tiir sloganlar goze garpmigtir: "Enflasyon olacagina radyasyon olsun;" 
Igte biitiin bu nedenlerle media araciligi ile yayilan basma kalip fikirler 
sadece psikolojik ya da politikadan arinmig, notr bigimde tanimlanmama-
lidir. Stereotip yani basma kalip fikirler aym zamanda sosyal giiglerin 
megrulagtirilmasina yaramaktadir. Basma kalip fikirlerin betimleyici ve 
yorumlayici i§levleri birbirinden kesin gizgilerle aynlmali, her birinin 
igerigi, tarhisel geligimi ve kullanma sikligi dikkatle degerlendirilmelidir. 

s o N u g 

1 — Merton'un iglevsel irdeleme modeli uyarmca denilebilir ki, Tiir-
kiye'de son zamanlarda egitim ve ekonomi alanmda ortaya gikan belli-
ba§li degigiklikler bir seri agik ve gizli iglevler iiretmiglerdir. Buna gore 
pazar ekonomisi, iletigim, tani tma ve kitle iletigim siyasalannda bir seri 
yeni iislublar geligmig bulunmaktadir. Reklamcilik kitle iletigim arag-
lari igin sadece en gtiglii parasal gelir kaynak olmakla kalmiyor, bunlar 
ayni zamanda ya§am bigimleri, deger yargilari, ozlemler iiretmektedir. 
Amaeiari bireyi yarigmaci bir sistemle biitunlegtirmektir. 

Reklamlar, D. Lerner ' in vaktiyle belirttigi iizere, "Yiikselen bekleyi§-
ler devrimine" yonelik egilimi geni§ olgiide hazirlayan bir giigtiir. Bu yol-
•dan da goreli yoksulluk diizeyini de artt irmaktadir. Sij'asal ya§am ise bu 
degigikliklerden geni§ olgiide etkilenmektedir. Politikanin ki§ile§mesi ise 
segmeni objektif, soyut sorunlardan uzaklagtirmaktadir. 

2 — Tiirk toplumunu etkileyen diger onemli bir dolayli etken —aslinda 
bu "dysfunction" sayilabilir— yiiksek ogrenim alanmda yapilan yeni diizen-
lemenin neden oldugu beyin gogiidiir. Bu beyin gogii birgok degerli elemani 
iiniversitelerinden koparip yur t di§ina ittigi gibi, daha onemli sayida Tiir-
kiye'deki ozel sektore girmesine yol agmigtir. Boylece yiiksek sayida ye-
tenekli Tiirk bilim adamlari kamu ya§aminda ozellikle ozel sektorde ye-
ni yaratici gorevler ustienmig bulunmaktadir. Akademik gevreden uzak-
la§tmlmi§ bulunan bu uzmanlar —sayilan Tiirkiye gapinda 2.000 civarm-
da tahmin edilnfektedir— hem edebiyat, hem de iletigim alamnda birgok 
ciddi, yiiksek nitelikli dergiler ve ansiklopediler yaymlamaktadirlar. Biri-
kimleri, Tiirkiye'ye ili§kin taze verileri igeren onemli kitaplarda da rol oy-
namigur. Nihayet planlama, aragtirma, veri toplamada ve bunlari yorum-
lamakla, bilgileri, birgok yeni ara§tirma enstitiilerinin ortaya gikmasina 
da yardimci olmugtur. Nitekim Istanbul'da etkili bir faaliyet surduren 
KAMAR (Hiirriyet — Yonetici Prof. Dr. Emre Kongar), VERI (Cumhu-
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riyet — Yonetici, Dr. Sezgin Tiiziin), Ankara'da ise BIAR (Yonetici, Dr. 
Kenan Mortan) ve ESDA (Yonetici, T. Tayang) hep/eski akademisyen-
ler veya ara§tirmacilar taraf indan kurulmug piyasa + kamuoyu ara§tirma-
si yapan merkezlerdir. Bu konuda ku§kusuz en biiyiik kayba ugrayan 
Tiirkiye'nin iiniversiteleridir. Diigiik iicretler, YOK'iin merkeziyetgi, kati 
yonetim bigimi geng ku§aklari akademik kariyerden sogutmaktadir. 

3 — Daha giivenilir bilgi edinmeye iligkin artan istekler yazili basm-
da da onemli degigikliklere yol agmi§tir. Ilk geni§ gapli kamuoyu yokla-
masi "Milliyet" gazetesi taraf indan 1975'te yapilan ara segim nedeni ile 
Ankara ilinde SBF mensuplarindan Abadan-Unat, Alkan, Ergil, Kiglali 
ekibme yaptirilmi§ti. 1980'den sonra ise "Milliyet", "Hiirriyet", "Sabah", 
"Cumhuriyet", "Giineg" gazeteleri diizenli olarak tartigmali konularda 
kamuoyu yoklamalari yaptirmaktadirlar. Basin bu yoldan demokrasilerin 
vazgegilmez kogullardan siyasal ilgi, siyasal katilma, ve genel bilinglen-
me alamnda, giiglii ve cesaret verici bir gorev iistlenmektedir. 

4 — Piyasa ara§tirmalan ve kamuoyu yoklamalari nerede yapilirsa, 
yapilsm, —giiniimiizde sosyalist iilkeler de yaygm bigimde piyasa arag-
tirmalari yapmaktadir— ikili bir iglev iistlenmektedirler. Bir yandan pi-
yasa mekanizmasinm dinamigine iligkin taze ve giincel bilgiler iiretmek, 
te boylece de egemen olan toplumsal ve kiiltiirel egilim ve tercihleri agik-
lamaktadirlar. Ote yandan bu teknolojiler yardimi ile yaygmlik kazanan 
egemen ideolojiyi megrulagtirmaktadirlar. Boylece denilebilir ki, egitim 
sistemi ile siyasal katilmayi kolayla§tiran diger toplumsalla§tirma aragla-, 
r i veri, sorun ve tarti§malara iligkin farklila§mi§ yorumlar sunamadikia-
n siirece, azgeli§mi§ iilkelerin gogu igin, "media" yani kitle ileti§im arag-
lari, McLuhan'm deyimi ile sadece bir ileti, bir mesaj kalacaktir. 
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TARTISjMA 

BA§KAN: Zamanlama, zannediyorum, ancak bu kadar giizel yapila-
bilirdi, bana higbir miidahale olanagi birakmadilar. Miidahale etmek, had-
dim degil zaten; ama, yine de tabii, bagkan olunca, insan kendisini bir §ey 
zannediyor. Konugmacilar, bana miidahale olanagi birakmadilar; bu ne-
denle hem iizgiiniim, hem de kendilerine tegekkiir ediyorum. 

Benim saatime gore, y a n m saatlik bir tartigma siiremiz var. Program-
da da 12.30'da bu oturumu bitirmemiz ongoriiliiyor idi. Ben goyle bir yon-
tem izlemek istiyorum: Sorusu olanlar, buraya kadar, miimkiinse, gelip 
sorularmi sorsunlar. Degerli konu§macilar, sorularm §ekline ve niteligi-
ne gore, konugma konulari ilintisi, ili§kisi igerisinde bunlari cevapla-
maya gali§acaklardir. 

Acaba, soru sormak isteyen var mi? 

Buyurun Sayin Aziz. 

Prof. Dr. Aysel AZtZ: Efendim, once her iig konugmaciya da te§ek-
kiirlerimi iletmek istiyorum, bilmedigim pek 50k §eyi daha gimdiden og-
rendigimi samyorum; ancak, kafama birkag soru takildi, izninizle onlan 
cevaplamak iizere, ozellikle Saym Nezih Neyzi Bey'e ve Sayin Biilent 
Tanla Bey'e yoneltmek istiyorum ve bu arada da bir yorumu igin Sayin 
Hocama da bir soru yoneltmek istiyorum. 

Izninizle soruma gegmek istiyorum. Universitelerle, bu dernek ara-
sinda, bundan sonra nasil bir iligki kurulabilir? Daha dogrusu boyle bir 
iligki var mi? Ankara'da oldugumuz igin belki bizim haberimiz yok. lli§ki 
yoksa, nasil kurulabilir veya biz Ankara'dakilerin nasil haberi olabilir? 

Bunun yaninda yine kendileri yeti§mi§ eleman yokluguna degindiler. 
Bu yeti§mi§ elemani ya da nitelikli elemani saglamakta nasil bir yontem 
izlemek istiyorlar? Yine bu konuda da universitelerle i§birligi yapmayi 
dii§iiniirler mi? Qiinkii, bildiginiz iizere, sosyal bilimlerle ugragan birta-
kim egitim kurumlarinda, ozellikle sosyoloji egitimi yapan kurumlarda, 
dogrudan dogruya yontem bilim dersleri var, ogretilmeye galigiliyor; ama 
yetersiz oldugu kanisindayim. Bu dersi verenlerden bir tanesi ben oldu-
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gum igin bunu soyliiyorum. Zamanimiz kisitli oluyor, belki eleman ya da 
bilgimiz de kisitli. Bu bakimdan, en azindan bizlerin de giincel bilgileri 
alma bakimmdan, sizlerle igbirligi yapmamiz iyi olmaz mi diye diigunii-
yorum ve bu konudaki yorumlarimzi istiyorum. 

Ikinci konu§maci Sayin Tanla'ya da iki kiigiik sorum var. Bir tanesi, 
kendi kurumlari igin soylemiyorum, ama iig-dort seneden beri yapilan 
aragtirmalarda bir giivensizlik konusu var. Gergi konu bugiin degil, gii-
venirlilik konusu saniyorum ki yarinki oturumun konusu; ama Saym Tan-
la buradayken ve biiyiik bir kamuoyu aragtirma kurumunun bagkani ol-
dugu igin sormak istiyorum, acaba bu giivensizlik nereden kaynaklaniyor; 
orneklemden mi kaynaklaniyor, yetigkin elemanm olmamasindan mi? Hat-
ta, oziir diliyorum, ama agiklamak gerekiyor samrim. Bazi anketleri, arag-
tirmacilarin, oturup kendi baglarina doldurduklari dahi soyleniyor. Bu, 
Ankara'da bizim duydugumuz; ama bilmiyorum, bu bir gayia olabilir, 
kurumlar arasindaki gekigmeden dogabilir, bu konuda, en azmdan, biz-
leri aydinlatabilirler mi? 

Ikincisi, bir iiniversite elemani olarak, gizlilik konusuna deginmek is-
tiyorum. Muhakkak ki, para veren bir firma, kendi bilgisini bagkasma 
vermek istemeyebilir; ama, "elimizde binlerce bilgi var, bunlari aktara-
miyoruz" diyorsunuz. Acaba, bu bilgilerin aktanlmasi, kamuoyuna degil 
ama, ozellikle iiniversitelere aktarilmasi, bilimsel galigmalarda istatistik-
sel birtakim verilerin elde edilmesini kolaylagtirmaz mi? Bu belki aym 
anda olmayabilir, o kurumun gegitli yararlari agismdan; ama bir zaman 
gegtikten sonra, bu sorum biraz da belki Saym Nezih Neyzi'ye ,dernegin 
bunu iislenerek, gegitli konulardaki bilgilerin iiniversitelere aktarilmasi 
saglanamaz mi? Bu konuda belki kurumlar arasinda, yani gerek kamu 
kuruluglari ve gerekse diger kurumlar arasinda bir igbirligi saglanmak 
koguluyla, bu bilgiler iiniversitelere aktarilamaz mi? 

Saym Unat Hocamiza ben de katiliyorum, ama konugmalarmda, iini-
versitedeki kan kaybinin aragtirma kurumlanni harekete gegirdigini soy-
ledi. Bu dogru. Ancak, Saym Hocama sormak istedim, kamuoyu aragtir-
malarinda olsun, diger piyasa aragtirmalarinda olsun, iiniversitenin yeri 
ne olmasi gerekir? Ne olmalidir, ne olmasi gerekir ve gu andaki durum 
nedir? Biliyorum, belki gok kapsamli bir soru; ama, kendi iisluplari igin-
de, saniyorum ki birkag ciimleyle cevaplayabilirler. 

Tegekkiir ederim. 

BA§KAN: Birbirini tamamlayan sorulari da bir arada toplayarak ce-
vap verme imkani saglamak igin, biz oturumla ilgili, soylenenler konusunda 
diger sorulari olanlar varsa, onlarin da sorularini almak istiyoruz. 
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Buyurun Sayin Alemdar. Kendisi, Gazi Universitesi Basin Yayin Yiik-
sekokulu ogretim iiyemiz. ingallah, birkag haf taya kadar kendilerine pro-
fesor demek olanagina sahip olacagiz. 

Do?. Dr. Korkmaz ALEMDAR: Qok tegekkiir ederim Saym Bagkan. 

Ben, bu oturumun benim agimdan gok keyifli gegtigini, gok ilging gey-
ler ogrendigimi soyleyerek soze ba§lamak istiyorum. 

Once, sonuncu konugmadan baglamak gerekirse, Sayin Nermin Aba-
dan-Unat Hocama gok tegekkiir ederim, giinkii, iiniversitelerin, aragtirma-
da geri kalmig bile olsalar, en azmdan olgulara bakmada, olgulari kavra-
mada bu kadar genig bir perspektifi getirmenin gok iyi bir ornegini koy-
dular. Qiinkii, diinya kapitalist sisteminin geligimi ve Tiirkiye'nin onun 
iginde yer aldigi onemli geligimleri anlamadan, herhalde bugiinkii o turumu 
anlamak da ya da bir sonuca varmak da gok giig olacakti. 

Ben, Sayin Neyzi'yi, bugiin soylenen nitelikleriyle degil de, Istan-
bul'u anlatan bir yazar olarak bilirdim. Onun igin de bugiin onun hak-
kinda ogrendiklerim hem gok yeni oldu, hem gok gagirdim hem de bir 
bakima sevindim. Kendisi, gok kisa olarak —zaman da muhtemelen ye-
tersizdi— deontoloji konusuna degindiler, onunla ilgili bir sorum olacak; 
fakat ondan once, gunu vurgulamak istiyorum: Acaba, Tiirkiye'deki uy-
gulamadan gelen iki saym konugmaci, bugiinkii ortaya gikan yapida, 
sektorler itibariyle, Turkiye'de aragtirma talebinin nereden geldigini bize 
soyleyebilirler mi? Yani, biiyiik bir kismmin pazarlama talepleri oldugu-
nu soylediler, biiyiik olgiide muhtemelen ozel sektorden geliyor; fakat , 
onun da sektorler itibariyle dagilimini —eger varsa— rica edecegim. 

Saym Tanla'nin soziinii ettigi konudaki aragtirmalarin milat olarak 
belirledigi tarihi, 1960; ama bunun milat oncesi de var. Milat oncesi ko-
nuda galigip gelmedim, bagliklarla bile soyleyemeyecegim; ama ilk akli-
ma gelen ornek gu oldu: Saniyorum, 1936 yilinda Turkiye'de ilk basm 
kurultayi toplanirken, devletin Basm Yaym Genel Mudiirliigiinun topla-
digi o ilk gorkemli, biiyiik, devletin yon verdigi toplanti gergeklegirken, 
Basm Yaym Genel Miidiirliigiinun yaptigi bir anket var. Kamuoyunun 
goriiglerini ne olgiide yansitiyordu, bilemiyorum; ama, en azindan, o gii-
niin kogullarmda, basma yon verme konusunda, basinin ne tiir bir yaym-
cilik yapmasinm gerektigi konusunda kamunun diigiindiiklerini anlatan 
ciddi anketler var. Sonug olarak, ciddi basin isteyen, siradan konulara yer 
vermeyen, sorumlulugunu bilen bir basm isteyen bir anket. 

Ayrica, biraz gazete karigtiranlar, hatirlarlar, Tiirk basininm gok sik 
olarak —yetersiz de olsa, ama milat oncesi donemlerimizi anlatmasi agi-
sindan onemli olan— okuyucularla ilgili olarak duzenledikleri, nasil bir 
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gazete ya da dergi istedikleri konusundaki veriler vardir; ama bunlarm 
sistematik bir dokiimiiniin olmasi, herhalde bizim bu konuda gegmigte 
nasil bir yaklagim ortaya koydugumuzu anlama bakimindan yardim ede-
cektir. 

Sayin Tanla, "aragtirma yapan §irketlerle, kurulu§lar arasinda diizenli 
bir iligkinin olmadigmi, goreli bir diizenli iligkinin de gazetelerle saglan-
digini" soyledi. Acaba, gazetelerimiz, son yillarda t i ra j ar t i rma girigimle-
rindeki kamuya onerdikleri alternatifleri de size mi soruyorlar? Yani, 
kampanyalarinin igerigini de siz mi belirliyorsunuz? Gazetelerimiz, da-
yali dogeli mi, yoksa dogemesiz mi; yazlik mi, kiglik mi vermeleri konu-
sundaki onerilerini kendileri mi, yoksa aragtirmacilar mi belirliyorlar? 

Bir de kiigiik bir nokta var, deontolojiyle ilgili, soziimii kisa kesmek 
igin vurgulayip gegecegim, Aysel Aziz de iizerinde durdular. Acaba, Tiir-
kiye gibi kaynaklan oldukga sinirli olan bir iilkede, aragtirma kuruluglan, 
her ne kadar esas sorumlu olduklari, kendilerine para veren, siparig eden 
kuruluglar olmasma ragmen, aragtirmalarinin bir boliimiinii ya da onem-
lice bir boliimiinii, yani ticari ya da yayinlanmasi istenmeyen bir boliimii 
kamuya yaymlama konusunda, kendi aralarinda bir meslek sorumlulugu 
anlayigi geligtirebilirler mi? §u anlamda: Para veren, siparig eden insan-
larin diigiinebilecegi ya da kabul edebilecegi bir olay olmayabilir; ama, 
mademki, bu kadar orgiitlii ve giigliisiiniiz, acaba bundan boyle, bu ka-
dar pahaliya mal olan ve yinelenmesi son derece giig olan verilerin —Ay-
sel Aziz, universite dedi, ama— sadece universite degil, universite digin-
daki insanlarin da yararlanabilecekleri gekilde kamuya agiklanmasmi aca-
ba bir deontoloji gergevesinde diigiinebilir misiniz? 

Qok tegekkiir ederim. 

BALKAN: Efendim, iki degerli hocamiza, her iig konugmaciya yo-
nelttikleri sorular igin tegekkiir etmek istiyorum. Hemen hemen hepimi-
zin aklindan gegenleri okuyarak, derli toplu sorular sordular; ancak, ben 
konugmama baglarken, bu toplantinin yapilmasma katkida bulunan sev-
gili ogrencilerimden bahsetmigtim ve ne mutlu bize ki, onlar, belkide ha-
yatlarinin en uzun derslerini, hig sikilmadan kargimizda dinliyorlar ve 
gok degerli hocalardan dinliyorlar. Dolayisiyla, "bu geng arkadaglarimiz, 
dinlediklerinden ne derece bir geyler kapabildiler?" diye —hocalik da-
marim kabardi— diigiinerek, geng arkadaglarimizdan da, bu sempozyu-
mun bu oturumunda soylenenlerle ilgili bir soru bekliyorum. 

Var mi soru soracak olan?.. Buyurun. 

Ismet GCLER (Ogrenci): Efendim, kamuoyu aragtirmalarinin son de-
rece iyi gittigi belirlendi; ama Tiirkiye'de kamu ne alemde? §imdi, arag-
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t irmalar falan son derece iyi, ama kamuoyu nasil olu§uyor? Bugiin rek-
torliige gelirken, bir olayla kar§i kar§iyaydik, t rafik allak bullakti, "ter-
cihli yol" dedikleri yollari kapatmi§lardi, vesaire, vesaire ve bu halkta 
higbir tepki yaratmiyor. Haber biilteninde bir film yayinlamyor, Filis-
tinli bir gens, Israilli askerler tarafindan doviiliiyor, kolu kiriliyor. Bu, 
Avrupa'da gegitli yankilar, yaratiyor, bizde gene ses soluk yok veya ses 
giktigi andan itibaren de bir onleme olayiyla kar§i kargiya geliyoruz. Ya-
ni, bunu biz nelere baglayacagiz? Kamuoyunun duyarsizligi mi, baski mi, 
kamuoyunun unutkanligi mi? 

Te§ekkiir ederim. 

BA§KAN: Efendim, gengler bizi utandirmadilar ve zannediyorum son 
soru, her iig konugmaciya, burada bulunan herkese ve bulunmayan her-
kese yoneltilmi§ olan bir soru. Bunun cevabmi da zannediyorum ki, her-
kes kendi dii§iince sistemi iginde verectk ya da bulabilecektir. 

Efendim, zamani iyi kullanmak istiyorum ve Saym Aziz'in, Saym 
Korkmaz'm ve sevgili ogrencimiz Saym Giiler'in sorulariyla ilgili olarak, 
ben Sayin Aziz'den ba§lamak istiyorum ve buraya kaydettim ama, zanne-
diyorum ki, konu§ma sirasina gore sayin konu§macilar da kaydettiler, 
yeniden bir cevap verme imkani saglandiginda, daha derli toplu olacak-
tir. Ayrica, ben de burada herhangi bir eksiklik olacagim zannetmiyorum 
ama, kayitlarimda kar§ila§irsam, o konuda katkida bulunmalari igin tek-
rar istirham edecegim. 

Buyurun Sayin Neyzi, ilk cevaplari sizden alalim. 

Dr. Nezih NEYZI: Efendim, Sayin Profesor Aziz'e, bizim dernegimiz 
nasil kuruldu, kisaca izah edeyim. 

Biz bunu bir acele kurduk. Qiinkii, ESOMAR'a gidecektik ve onlari 
buraya gekmeye gali§iyorduk. Gegen sene, be§-alti arkada§ Istanbul'da bir 
miiracaatta bulunduk, dernegi kurduk ve bu §ekilde, iiniversitelerden ta-
bii gok giicenen oldu, Istanbul'da da oldu, onlari davet ettik, gene gelin 
dedik; fakat Ankara'ya ulagamadik, ama ingallah sizleri de iiye olarak 
aramizda goriiriiz. Ilk genel kurulumuzu daha gegen giin yaptik ve oyle 
bir genel kurul oldu ki, en a§agi 17 iiye olmasi lazim gelen kurulda, gelen 
miifetti§e rica ettik de, bizi 19 gosterttik, o §ekilde ilk genel kurulumuz 
kanuni olarak yapilmi§ oldu, 17 ki§iydik; ama i§te bu §ekilde 34 ki§iye 
ula§tik. Yani, miiracaat ettigimiz zaman 17 idik, sonra 34 olduk; ama o 
listede 17'de kaldik. Yani, boyle zorluklar iginde kurulmu§ bir dernektir. 

Duymamaniza §a§tim, giinkii basinda epey gikti, dernek kuruldu, yo-
netim kurulu olan falan diye; belki goziiniizden kagti. Kiigiik haberler 
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olarak gikti, oyle sansasyonel bir dernek degil, kimseyi pek fazla ilgilen-
dirmez ama, bizleri ilgilendiriyor. Dedik ki, Tiirkiye'de artik, bu bir gati 
al tmda toplansin. Qiinkii, kamuoyu aragtirmasi, pazar aragtirmasi falan 
gok daginik bir vaziyetteyiz ve dediginiz gibi bir siirii dertler var; anke-
tor derdi, §u dert, bu dert. . . Ben otuz yil ders verdim, yani bir aragtir-
maci ne kadar zor yeti§iyor, biliyorum; ama biraz da, bir dernek kur-
mugtuk, "Tiirk Sevk ve Idare Dernegi" diye, orada yetigtirmeye gok 
onem verdik ve para bulduk, 30 kigiyi yetigsin diye ingiltere'ye yolladik, 
yetigtiler geldiler. Fakat, burada bir derdimiz daha var: Bizim yetigtir-
diklerimizi sanayi emiyor. Biz yetigtiriyoruz, birkagi bir pargacik ortaya 
gikinca, birkag f irmaya gidince, derhal bir teklif aliyor, biz iig verirsek, 
sanayi be§ veriyor ve o arkadag sanayiye gegiveriyor. Yani, bir de bu 
problemimiz var. Onun igin, dayanmak lazim bence, yeti§tirmek lazim, 
sonunda aragtirmaya merakli birkag kigi aragtirma tarafmda kaliyor, sa-
nayie gegmiyor yahut da sanayiden geri geliyor. 

Bu yaptigimiz aragtirmalari yaymlama konusuna gelince: Amerika'da 
"report institute" diye bir galigma var; yaptigimiz ve kamuoyuna mal et-
mek istedigimiz aragtirmalari bizden ister. Hat ta mahremiyeti kalmami§ 
olan aragtirmalari izinle gondermigtik. Bence bizim dernegimiz bu igte 
bir onciiliik yapabilir. Bu bir izin meselesidir. Yam, o f i rmadan bunu ar-
tik yayinlaym diye izin alirsak, o yayinlanabilir. Tabii, yaymlama da bir 
masraftir , o da gene bir zorluk yaratir; ama, hig olmazsa dernekte yayin-
lanir, isteyen kiitiiphanesine elir, bakar. 

Sayin Korkmaz Alemdar'a da tegekkiir ederim. "Kiziltoprak Anila-
ri"ni okumuglar herhalde. Istanbul'lu olarak tabii, bagka yonlerimiz de 
var, onlari miimkiin mertebe toparlamaya galigiyoruz. 

Aragtirmalarda talep nasil yaratil ir konusuna gelince: i lk orneginde 
belirttigim gibi, (Sansar derisi konusu) talep yaratilmaz, aragtirmadgi ta-
lep olmaz. Bizim bir zorlugumuz daha var, aragtirmayi satmamiz gereki-
yor. Bagka bir ornek vereyim? Mesela, "Aile Tiiketim Paneli"ni geligtir-
digimizde, kimse aile tiiketim paneli istemiyordu ve sanayi de onsuz ya-
giyordu bal gibi, oyle bir panele liizum yoktu; ama igte aragtirmacinm 
biraz da genig goriiglii olmasi gerekiyor. Tabii, biz bunlari digari iilkeler-
den goriiyoruz ve Tiirkiye'de onciiliigii de Unilever baglatti. Hatta onlarm 
bir ornek olaymi ben derste kullanmak istiyordum ve nitekim o olayi 
Amerika'da buldum, Harvard tTniversitesi'nde gikmig, aldim getirdim ve 
kullandim. Kullandigim gun de, onlarin genel mudiirlerini davet ettim. O 
zaman, 1956-1957 yillari, enstitiide pazarlama dersi vermeye bagliyoruz ve 
"pazarlama"nm adi yoktu, ne diyecegimizi bilmiyorduk, "marketing" de-
rnek istemiyorduk, onun igin, "piyasa teknigi" diye bagladik, fakat sonra-
dan "pazarlama" kelimesi geligti ve baktim, o Unilever'den gelenler all 
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al, moru mor kizardilar, bozardilar ve dersten sonra, "Nezih Bey, bu va-
kayi kullanamazsmiz, yasak" dediler. Allah Allah, nasil olur, biz bunu 
Harvard 'dan getirttik, terciime ettik kullaniyoruz dedim. "Hayir, kulla-
namazsmiz" dediler. Biz de enstitiide, paket ettik biitiin vakalan, yolladik 
kendilerine, kullanmayacagiz dedik; fakat, Harvard'a y^zdim. Orada, bir 
vaka alminca, §irketten izin almir, iznin imzasini getirt t im ve bir zaman 
sonra o imzayla tekrar Unilever'e gittim, "I§te bu imzadan dolayi biz si-
zin vakanizi kullaniyor idik ve gene kullanmak istiyoruz" dedim. Vaka da 
§u: O zaman Turkiye'de margarin yok, fabrikaya, kurmadan once mar-
garin tahminleri yapilmi§ ve sonradan ogrendim ki, tahminler 50k yanh§ 
yapilmi§ ve o yanli§i yapanlar da o simftaymi§. Yani, gok kiigiik tutmu§-
lar fabrikayi, ondan sonra pi§man olmu§lar falan. Yani, boyle bir dertli 
vaka imi§ megerse. 

Bu nedenle, pazar ara§tirmasmda mahremiyet 50k onemli. Hat ta izin 
alinmi§ dahi olsa, cevaben, "Biz bu izni Amerika igin verdik, Tiirkiye igin 
vermedik" dediler. Hala o vakayi sakliyorum, giiniin birinde kullanaca-
gim, bakalim nasil olacak. 

Saym Giiler'in sorusuna gelince: Kendi g6rii§umii soylemek istiyorum. 
Kamuoyu bizde tamamen biiyiik holdinglerin eline gegmi§tir. Yani gaze-
teler. Cumhuriyet harig. Onlar da, holdinglerin dogrultusunda yazarlar. 
Onun igin, basin kanaliyla kamuoyunu aksettirmek bizde gok zor. Ben 
boyle goriiyorum. 

BALKAN: Qok te§ekkiir ediyorum Sayin Neyzi. 

Efendim, yine konu§ma sirasiyla gitmek istiyorum ve sorulara cevap-
lar igin, Sayin Tanla'dan, bu a§amada cevaplanni istirham edecegim. 

Buyurun efendim. 

Biilent TANLA: Te§ekkiir ederim. 

Soru sahiplerine tegekkiir ediyorum. En geng arkada§imdan baglaya-
rak sorulari cevaplamaya gali§acagim. 

Bir kere ben aragtirmalar konusunda Tiirkiye'nin varacagi noktayi 
genglerden bekliyorum. Genglerdeki piriltilar ve dinamizm, bu sektorii, bu 
konuyu alip gotiirecektir. Nezih Bey, konu§masmin ba§mda, Avrupa'daki 
ESOMAR iiyeliklerini ve Turkiye'deki iiye sayisim verdi. Yanilmiyorsam, 
1980'li yillara kadar Turkiye'de ESOMAR iiyesi 3 ki§iydi; ancak, 1986, 
1987'lerden sonra 35 ki§iye vardi. Bu iiye sayisindaki arti§, gengligin ve 
bu sektoriin ilgi alanim gostermektedir. Dolayisiyla, bu konuda hem geng-
lere giivenimiz hem de genglerden beklentimiz fazladir. Zira, bizim kuru-
lu§umuzun ya§ ortalamasi, 27-28'dir. 
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§oyle ba§lamak istiyorum: Kamuoyu nasil olugturulur, kamuoyu ne 
durumda? 

§imdi, bizim yaptigimiz galigmalarin sonuglarmi degerlendirmek ayri 
bir igtir. Yurt di§mda bir aragtirmaci var, bir de aragtirmalan degerlen-
diren ve yorumlayan programlar var. Mesela, bizim bilgilerimizi koyu-
yorsunuz, oyle analizler geligtirmigler ki, gikan sonuglari siz dahi taniya-
miyorsunuz. §imdi, bunu goyle agiklayacagim: 

Bir beldede belediye aragtirmasi yapilsin ve sorunlarla ilgili tahliller 
incelenmeye galigilsin. Diyelim ki, halka gunlar sorulmug: Birinci konu 
trafik, ikincisi elektrik, iigiinciisii su, dordiinciisii kanalizasyon, begincisi 
pahalilik... diye gidiyor. En altta da bir tane gevre kirliligi var; binde 2. 
§imdi, iki belediye bagkani var. Bir tanesi, bu binde 2, gegen seferki arag-
tirmada hig gikmamigti, bunun iizerine gideyim diye karar aliyor. Digeri 
ise, yine t raf ik sorununun iizerine gidiyor. Dolayisiyla, aragtirma sonugla-
n n i yorumlamak ve okumak ayri bir meslek dalidir veyahut da karar ali-
cilarin politikasidir. 

Gelelim bizim kamuoyu aragtirmasi sonuglarmi basm yoluyla ortaya 
koymamiza. Nezih Bey'in goriiglerine katiliyorum; ama deontolojik kural-
lara uygun bir bigimde, bizim Milliyet'le, Sabah'la hatta diger gazetelerle 
yaptigimiz biitiin aragtirmalar, virgiiliine dokunmadan yayinlandi. Irak'li 
Kiirtler meselesinde, Tiirk kamuoyunun goriigleri kamuoyuna yayinlandi; 
ama, kamuoyuna ragmen hiikumet onlarm bir donem Tiikiye'de kalma-
smi yararli gordii. Yani, kamuoyu bagka geyler soyliiyor; fakat karar alan-
lar bagka tiirlii davraniyor. Ben, Tiirk kamuoyunun olaylara kargi son de-
rece duyarli oldugu ve dogru hareket ettigi kanaatindeyim. Kamuoyunda 
yayinlanan biitiin aragtirmalar bize gostermektedir ki, kamuoyu bazi olay-
lara kargi duyarlidir, dogru davranmaktadir; fakat sonuglan itibariyle, 
karar alanlar itibariyle o farkli ve degigik gekilde degerlendirilmektedir. 
Bu konuda yorum getirmeyecegim. 

Bir ikincisi, sizin konunuzla ilgili; ayrica bir soruda da vardi. Sosyalist 
iilkelerde kamuoyu aragtirmalan gu siralarda yaygm bigimde uygulan-
maya baglandi. Bizim bu yilki Helsinki Kongremize Sovyetler Birligi'n-
den Dr. Borigeva ve onun miidiirii geldiler ve GALLUP zincirine, bu yil 
misafir iiye olarak Sovyetler Birligi de dahil oldu. §u anda, Qin Halk 
Cumhuriyetinin bagvurusu var, o da degerlendirilmekte. 

Sovyetler Birligi'nde iki aragtirma gordiik. Bunlardan bir tanesi, Mos-
kova'da yagayan vatandaglarin trafik ve metroyla ilgili goriigleri; bir de 
seyahat ozgiirliikleriyle ilgili iki aragtirma. Burada da goriilmektedir ki, 
artik sosyalist iilkelerde dahi kamuoyu aragtirmalan yaygmlik kazan-
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makta ve belli bir motivasyonun digmda kamuoyunun iradesi olarak or-
taya gikmakta. 

§imdi, Sayin Aziz'in sorularma gegiyorum. 

Giivensizlik sorunu nereden kaynaklaniyor? Bunu soruyorsunuz. Ben 
de size soruyorum: Niye giivensizlik duyuyorsunuz? Yani, yapilan arag-
t i rmalarm sonuglarini herhalde izlediniz. 1983 segimlerinde biitiin arag-
tirmacilarm —yani sadece P I A R i n degil— sonuglari yiizde 1,5-2 civarinda 
tuttu. 1984 yerel segimlerine gelelim... 

Prof. Dr. Aysel AZIZ: Burada bir diizeltme yapayim. Benim soyle-
digim, kurumlara yapilan ve sonuglari agiklanmayan ara§tirmalar igin. 

Biilent TANLA: Onlan biz bilmiyoruz ki... Var mi oyle bir aragtirma? 

Prof. Dr. Aysel AZIZ: Var efendim. 

Biilent TANLA: Ornekleyin ki cevap verelim. 

Prof. Dr. Aysel AZiZ: TRT'ye yapilan var. 

Biilent TANLA: Biz, TRT ile gali§iyoruz. Benim yarin 10.00'da Cem 
Duna ile toplantim var; ogleden sonraki oturuma bu sorunun cevabini ge-
tiririm. 

Prof. Dr. Aysel AZIZ: Kimin yaptigini bilmiyorum? 

Biilent TANLA: Efendim, ben Kamuoyu Aragtirmacilari Dernegi'nin 
as bagkaniyim, Nezih Bey'in yardimcisiyim, bu igin pegini birakmayiz. 

PIAR olarak biz bir hata yaptik, oziir dilerim, 1983 segimlerinde tut-
tuk, 45,4 filan dedik ve gitti gitti ona yakin bir yerde vurdu. Bundan ev-
velki segimlerde ANAP igin, yiizde 36,3 oy alir dedik, 36,3'e vurdu. Yani, 
sanki bunlar hep boyle insanin derecesini olger gibi. Aslinda oyle degil 
tabii; fakat boyle bir aligkanlik dogdu. §imdi, KONDA 35 dedi, 35 tut tu. 
Yani, bunlar birazcik bizim lehimize, kamuoyu aragtirmalarinin lehine 
olan davraniglar, sonuglar. §imdi kamuoyu her geyde boyle, virgiilden 
sonraki dizginin de tutmasmi bekliyor. Aslmda ben, giivensizlik diye b i r 
geyi kaale almiyorum. Zaten bu igi, oturumun sonuna kadar da takip ede-
cegim; ama, aragtirmacilara da gok fazla haksizlik edilmesinden yana de-
gilim. Elbetteki burasi Tiirkiye, iilkenin nasil yonetildigini, kanunla na-
sil tevzi edildigini, okullara ogrencilerin nasil almip, nasil gikartildigmi, 
ugaklarm nasil kalktigini goriiyoruz. Aragtirmacilik buna ragmen —Ho-
camm da belirttigi gibi— uluslararasi platformda ve ciddi bir bilgi stan-
dardimn iizerinde geligmektedir. Giivensizlik duymayin. Biitiin herkes 
bunu gok iyi niyetle yapiyor. Bazi ufak tefek sapmalar, dikkatsizlikten, 
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yapilan bazi kiiguk hatalardan kaynaklanmaktadir; ama, Sayin Hocamin 
da belirttigi gibi, "kararsizlar", "suskunluk spiralleri", "niye konu§mu-
yor" gibi bilimsel terminolojiler artik kahvehanelere kadar inmi§tir. Bu 
da bize, toplumun hem saygmligmi hem homoj en bir yapisini ufak ufak 
gostermeye ba§lami§tir. Dolayisiyla, liitfen sizlerin de etrafmiza ve du-
yanlara, bunlari soyleyenlere, "gogu saygi degerdir, ciddi yapiyorlar; ama, 
ufak tefek hatalar vardir" diye cevap vermenizi rica ediyorum. Kamuoyu 
ara§tirmalarina —yani her ne kadar PlAR'i igine almasam da, mesleki bir 
hassasiyet olarak ele aliyorum— liitfen giivensizlik duymaym ve ara§tir-
malara giiveninizi art irm. 

§imdi, "Gizlilik meselesinde bilginin aktarilmasi nasil olacak?" ko-
nusuna geliyorum. §imdi, Sayin Hocam, bana arada ufak bir nok aktardi. 
Kendisi, bildiginiz gibi, deontoloji hocasi. Bizim deontolojik olarak, mes-
leki bakimdan ahlaki bazi sorunlarimiz var. Yani biz, bir i§in, bir projenin 
miiellifiyiz, yaraticisiyiz. Bu i§in sahibi diyelim ki, Onilever'dir, diyelim 
ki, Qali§ma Bakanligi'dir, diyelim ki, ILO'dur, diyelim ki, Avrupa Kon-
seyidir, hat ta gazetedir. Yani bunun imzasi, bunun izni olmadan, bunu en 
ufak bir yerde yayinlamamiz, miimkiin degil. Biz bunu bir yerde yorum-
larsak veya bir arkada§imiza verir bir yerde iktibas edersek, hem suglu 
duruma dii§eriz hem de deontolojik kurallarin di§ma gikariz. 

§imdi, iiniversitelerle neden ili§ki kurmuyoruz? Gergekten kurami-
yoruz, evet, oziir dileriz; ama biz Istanbul'da PIAR-SlAR grubu olarak, 
zaman zaman da Saym Nermin Abadan Unat'la gok yakm ili§ki iginde-
yiz. Biz Bogazigi Universitesi'yle ili§ki igindeyiz; burada arkada§larim 
var, isim vermeyecegim. Biz iiniversitenin digina gikmi§ bilim adamlariy-
la iligki igindeyiz. Biz iktisat fakiiltesindeki (benim okulum) hocalarla 
ili§ki igindeyiz ve yogun ili§ki igindeyiz. Yani, az degil. §imdi saymaya-
cagim isimlerini; ama hem doner sermaye hem de profesyonel bazda gok 
yogun ili§ki igindeyiz. Ama, herhalde Ankara bize uzak, biz Ankara'ya 
degil. Dolayisiyla bunu da belirtmi§ olayim. 

§imdi, bu bilgilerin kullanilmasi konusunda gergekten sikmtiyi ben 
ortaya koydum. Zaten gok bilgi var; fakat sizler de biraz bize gelin. Yani, 
niye hig bizi aramiyorsunuz? Bizi arayan bilim adamlari var. l§te, Ersin 
Kalaycioglu var; §imdi, di§arida belediyelerle ilgili bir ara§tirma yapiyor. 
Geldi, son derece yararli bilgiler aldi. Biz, Bedrettin Dalan'in 1983'ten 
beri dani§maniyiz, Istanbul'da bilfiil —Halig'i mi yapsin, yoksa bagka §ey 
mi yapsm gibi konularda— biitiin ara§tirmalarmi biz yapiyoruz. Kendi-
sinden izin aldik, gevre belediyelerden izin aldik, ara§tirmalar yaptik ve 
sonuglan verdik. Yani, bugiine kadar bize gelen ba§vurularm higbiri de 
geri gevrilmi§ degildir. Hatta, Konya Universitesi'nden bir arkada§, bir 
doktora gali§masi igin kaynak bulamadigindan dolayi bizden bir ara§tir-
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ma yapmamizi istemi§, birfiil onu da yaptik. Yani mektupla. Ama istiyor, 
ihtiyaci var. Bu ornekleri ar t i rmak miimkiin; fakat, bizim tarafa gok yont-
mu§ oluruz. Yani, bize bagvurun, ;ok bilgi alacaksmiz. l§te, Mehmet Ural 
—ogleden sonra konugacak— YOK'iin tipik temsilcisidir; ama o, reklam 
ajansi ta rafma gegti. SHP'nin gok degerli kampanyalarim yapiyor ve biz-
den devamli bilgi aliyor. Dolayisiyla, bu bilgileri saklamaktan dolayi ben 
§imdi huzursuz oluyorum, ama bir de deontolojik kurallar var. Yani, im-
zaladigimiz etik ve ahlaki kodlar var. Biz, Mehmet'le birlikte, Uluslararasi 
Siyasi Danigmanlar Dernegi'nin Tiirkiye'deki iki temsilcisiyiz; biri Meh-
met Ural, biri ben. Yani, politika pazarlamacilannin dernegi. Tabii, bir 
siirii imzamiz var. Onun igin biz siyasi partilere giremeyiz, demeg vere-
meyiz, §unu • yapamayiz, bunu yapamayiz. Yani objektiflik adina ne ge-
rekiyorsa, onu yapariz. Onun igin, onlari yaymamiz miimkiin degildir; 
fakat gali§iyoruz. Bakin, §imdi ne yapiyoruz: Bu kurumlarm tiimiinden 
belirli boliimlerin yaymlanabilmesi igin izin aldik, son on yildaki ara§tir-
malarimizi, bir kitap haline getiriyoruz. Bunun igin bir sosyolog, bir pa-
zarlama uzmani, bir antropolog gali§iyoruz. Tabii, burada bir sorun var. 
Biz bunu satacagiz; ama iiniversiteler igin de ayri, iicretsiz bir yayin dii-
§iiniiyoruz. Qiinkii, bunlari mutlaka degerlendirmek lazim. Bir bilgi ba§-
ka bir yere garptigi zaman, molekiilleriyle daha ba§ka yerleri aydinlati-
yor. Dolayisiyla onun da gabasi igindeyiz; ama, liitfen siz de bize gelin. 
Yani, ricam da o. 

§imdi, Sayin Alemdar'in degindigi noktalari aydinlatmaya gali§aca-
gim: "Sektorler itibariyle ara§tirma talebi kimden gelmektedir?" diye so-
ruyorlar. Qok zor bir soru. Yarin, §irketimizin yoneticisi ve ortagi Temel 
Aksoy arkadagim gelecek. Bize yazili ve hassas bir bilgi getirsin diye bu-
giin faks gekmeye gali§acagim. Bizim gok uzun yillardan beri galigtigimiz 
kuruluglar vardir. Bunlar i§ Bankasi, Coca Cola, bir petrol §irketi, bir bis-
kiivi §irketi, uluslararasi §irketlerdir ve her sektorden bir veya iki tane 
kurulugla gali§iriz. Biz, I§ Bankasi'yla gali§iyorsak, ba§ka bankayla gali-
§amayiz. Ulker'le gali§iyorsak, Eti ile gali§amayiz. Otomarsan'la gali§iyor-
sak, ba§ka kamyoncuyla gali§amayiz. Tofag'la gali§iyorsak, Oyak'la gali§a-
mayiz; ama size bir tasnif ilkesi getirmeye gali§iyorum. Diyelim ki, Sa-
nayi Odasinin yayinladigi 500 biiyiik kurulu§ listesi var. Ilk 100 kurulu§-
tan geliyor talepler. Ayrica, yabanci mengeili kurulu§lardan da aragtirma 
talebi gelir. PHILIPS' ten gelir, Shell'den gelir, Coca Cola'dan gelir, Tur-
yag'dan gelir; ikinci ilke de bu. Ugiincii ilke, §imdi basindan gelmeye 
ba§ladi; yani, basindan ve kamudan gelmeye ba§ladi. 

§imdi, bir oran vermek gerekirse, 5-6 milyarlik ciro soz konusuysa, 
yarisma yakm kismi PIAR-SlAR grubu tarafmdan olu§turulur; belki bi-
raz daha fazlasi. Kamu payi yiizde 30'lara dogru gidiyor. Yani, kamu ku-

59 



rumlari. Bunlar, belediyeler, Bagbakanlik, bakanliklar ve onlara bagli ku-
rumlardir. 

§imdi burada, hazir yeri gelmigken, bir konunun daha eksikligini ifa-
de etmeye galigacagim. Bugiin Inonii ile ve Sayin Ozal ile ozel konugma-
larimizda, kendilerinden 1983 yilinm sonlarmda, 1984 yilinm baglarinda 
iki tane ricam oldu. Her ikisinin de kullandiklari aragtirma kurulusu 
PIAR. Yani, bagka kuruluglari da kullaniyorlar mutlaka, ama ortak kul-
landiklari kurulug PlAR. Kendilerinden rica ettim, dedim ki, diinyamn 
higbir yerinde boyle bir olugum yok. Her siyasi partinin kendi biinyesinde 
kendi aragtirma kurulugu var. Izin verin, ben size onlari olugturmaya ga-
ligayim, siz kendi biinyenizde aragtirma yapmaya galigin; daha biiyiik 
projeleri piyasaya verin. 

§imdi bazi sozler duyuluyor, basmda da gikiyor, "SHP'nin de elinde 
bir rapor var, ANAP'm da elinde bir rapor var; peki, bu ne bigim gey, 
nereden gikiyor?" gibi birtakim soru igaretleri soz konusu olabiliyor. Ta-
bii, kamunun yapacagi aragtirmalarm, hat ta siyasi partilere yapilacak 
aragtirmalarin, kendi biinyelerinde kurmalari gereken bir aragtirma ku-
ni lu tarafindan yapilmasi lazim. Yani, bu Tiirkiye'de var, biz de bunu 
sirtlamigiz. Aslmda ikisine birden aragtirma yapmak istemiyoruz. Zaten 
hassasiyet var, boyle de olmamasi lazim; ama, bu gegig doneminde, dogru 
bilgi aktarimi igin, bazi zorluklar olmakta. §imdi, tabii, diger aragtirma 
kurumlarimn da devreye girmesiyle burada bir paylagim soz konusu ola-
cak; ama, dogriisu, kendi aragtirma kurumlar imn ve konumun baginda 
ifade etmeye galigtigim gibi, bir enstitiiniin ortaya gikartilmasidir. 

§imdi, 1936'daki aragtirmayi ben bilmiyorum. Tabii, o zaman biz yok-
tuk ve onlari izleyemedim. 1960'dan onceki durumu ise, inceledim; ama 
rastlamadim. Abdi Ipekgi ile gok geng yagimda galigtim, Saym Neyzi ile 
birlikteyken kendisini tamma firsati edindim. Basinla ilgili gok aragtir-
mam var. Yani, aragtirma yapmadigim gazete hemen hemen kalmadi. §u 
anda dahi birkag tanesiyle birlikte galigiyorum, ama daha onceki aragtir-
malar konusunda bilgim fazla degil, inceledim ama, 1960 yihndan once-
sinde ciddi aragtirma bulamadim, o benim eksikligim olabilir; fakat., var-
sa o kaynaklardan yararlanmak isteriz, benim igin ogretici olur. 

§imdi, t i raj i ar t i rmak meselesine gelince. Tiraji ar t i rma galigmala-
rinda bulunuyoruz, kampanyada bulunuyoruz; ama farkli geyler. Biz Mil-
liyet Gazetesi'nin igerigiyle ilgili, Sayin Gole ile birlikte ve ozel bir grup-
la, gok degigik bir aragtirma teknigi uyguladik. Yani, gazetenin yazi igle-
rinde, gazetenin nasil gikartilacagi konusunda bir hafta devamli galigtik. 
Sonra, ogleden sonra o gazete basildi, akgam da gazeteleri aldik. Agagi 
yukari 45 tane denegimiz vardi, onlari Pera Palas Oteline her sabah geti-
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riyorduk —higbir gazete gormeden— o gazeteleri incelettiriyorduk; nesi 
fazla, nesi eksik, neyi yorumluyorlar diye. Mesela diyor ki, "Salim Bagol 
oldii" veyahut da "Egesel oldii". Yani okuyan insanlar igin, sadece "Ege-
sel oldii; Yassiada'da savciydi" kelimesi yetiyor mu, yoksa onun arkasin-
da background bilgi vermesi gerekiyor mu gibi, dokusuyla ilgili gok ciddi 
igerik aragtirmalari yaptik. Mesela, Milliyet'te, cinsellik veya agik fotog-
raf nereye kadar gidecek diye aragtirdik. Yani bunlari test ediyoruz, boy-
le teke tek, bire bir, neresi fazla, neresi eksik... Yapilan kampanyalarda 
bulunuyoruz. Tabii, promosyanlari soylemiyorum —onlara reklam ajans-
lari daha fazla etkin oluyor— biz yalniz kampanyalarda bulunuyoruz. 
Yani, bizim galigmalarimiz bir aragtirma. Piyasa aragtirmasi ise, sati§i 
artirici ve kaynaklari verimli gekilde kullandirici bilgilerin sistematik bi-
gimde degerlendirilmesidir. Kegke boyle bir geyde bulunabilsek de, boyle 
bir gey arti olarak puanimiza eklense. 

Sabah Gazetesi'yle ilgili olarak da guniari soyleyebilirim: Biz, gaze-
teyi normal piyasa fiyatlarinin yiizde 30 gerisinde aldik. Yani, normal ga-
zeteler 100 lira iken, Sabah Gazetesi 80 liraydi. Qok aragtirma yaptik, de-
dik ki, Sabah Gazetesi'ni okuyanla okumayani arasinda bir imaj farkliligi 
var, beklentileri de farkli. Yaptigimiz aragtirmalar sonucunda gordiik ki, 
Sabah Gazetesi'nin f iya tmm diigiik olmasi, gazeteye imaj kaybettiriyor 
ve hemen zam yaptirdik. Ondan sonra ilk zammi da kendisi yapti. Yani 
100 liraya diger gazetelerle geldi, 120 liraya birer haf ta arayla geldiler, 
150 lirayi da ilk defa Sabah yapmigtir; Hiirriyet bir haf ta sonra 150 lira 
olniugtur ve digerleri daha sonra 150 lira olmugtur. Biz Sabah Gazetesi'nin 
her haf ta aragtirmasini yapiyoruz. Yani, satin alanlar, neyini begeniyor, 
neyini begenmiyor diye o kadar yakm izliyoruz ki, tabii t i raj in durumu-
nu goriiyorsunuz. Yani, biz yiikselen degerleri yakalamaya galigiyoruz Sa-
bah'ta. Sabah Gazetesi'nin, kendi fikirlerini Tiirk toplumuna empoze et-
memesi igin galigiyoruz. Yani bir fikri bastirmiyor Sabah Gazetesi, halkm 
yiikselen degerlerini yakalamaya galigiyor, kendi kulvarmda, dogru veya 
yanlig; fakat, t i ra jmin ne noktalara geldigini gormekteyiz. 

§imdi, biitiin zihinleri tirmalayan, gok ciddi bir aragtirma sonucun-
dan bahsedecegim. Sabah Gazetesi, gegen ay yapmig oldugu, dayali do-
geli ev, market ve arabamn anahtarim al gibi kampanyalar sonucunda 
—ortalama konuguyorum— 360 bin net t i ra j aldi ve o ay birinci oldu, 
t i rajda en one gegti, iist iiste 780 ile 800 bin gazete satti. Kampanyaya ku-
pon gonderen 65 bin kigi. Hem reklamcilara, hem aragtirmacilara, hem 
geng arkadaglarima, hem de bilim adamlarma anlatmak istiyorum. Bugiin, 
Hiirriyet 'te de ayni durum var, Milliyet'te de ayni durum var. Milliyet'te 
karton verildigi giin 760 bin satiyorlar; ertesi gun 252 bin 262 bin sati-
yorlar. Bu tam tersine bir ornektir; fakat, incelenmesi gereken bir or-
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nektir. Yani, Sabah Gazetesi'nde ve Hiirriyet Gazetesi'nde kampanyalara 
katilma orani, aldiklari t iraj in yiizde 20'si. Coca Cola'nin altinda nasil 
ki kapak alti oyunu var, Coca Cola kapak altma A, B, C koyuyor, Tursil 
veya bilmem hangi deterjan igine bir gey koyuyor (eldiven gibi) "ag bak, 
ne gikacak" diyor, basin da bunu yapacak. Ben, bu basm promosyanlarim 
elegtirmiyorum. Yani, bu bir piyasadir. Araba alana, lastik veriyorlar ve-
yahut da bagka bir gey. Iki buzdolabi alana bir televizyon veriyorlar. Ya-
ni sektor oraya geldi. Bunlar hep normal kargilaniyor; ama basmin yap-
tigi normal kargilanmiyor; basmin da onemli darbogazlari var. Yani, hem 
hiikiimet oynuyor hem de kagitla birlikte gok biiyiik darbogazlari var. 
Tabii, ben burada basini savunmak niyetinde degilim, basmi, basm men-
suplari savunacaklardir; ama, birtakim gazetelerin yaptiklari promosyon 
tipi davraniglari ben destekliyorum. Bu kampanyalarda zaman zaman 
danigman olarak gorev aliyorum. Yani, "Murat verelim" filan diyorum; 
ama heniiz aragtirma yapmiyoruz. Zaten bunu gozecek bir aragtirmanm 
da heniiz yapilabilecegine inanmiyorum. 

Aragtirmalarcn bir kismmi nasil yaymlayabiliriz sorusu vardi. Onu 
saniyorum, Saym Aziz'in sorusunu cevaplarken anlatmig oldum. 

Sayin Abadan Unat ifade etti, yine biz aragtirmacilar olarak TRT'nin 
aragtirma sonuglarini belirli donemler iginde vermesini saglamak igin ga-
ligmamiz lazim. TRT'nin kamuoyu aragtirma sonuglarini vermesi igin, bii-
tiin diinyada oldugu gibi, bilgi aktarimi ve bilginin yayilmasi agisindan 
gaba sarfetmek lazim. 

Tegekkiir ederim. 

BA§KAN: Ben de gok tegekkiir ediyorum Saym Tanla. 
Her ne kadar bir 20-25 dakikahk gecikme goriiliiyorsa da, biliyorsu-

nuz toplantimiza da bir o kadar gecikerek baglamigtik. Dolayisiyla prog-
ramdan sapmig goriinmiiyoruz. Buna kargin, yine de ben degerli konug-
macilann izinleriyle, sizlerin de sabir lanm fazla tagirmadan saat 13.00'de 
bu konuyu baglamak istiyorum; giinkii, degerli misafirlerimizin katilmasi 
gereken bir toplanti bulunuyor. Bunu dikkate alarak, degerli hocamiz 
Prof. Nermin Abadan Unat'in sorulan sorulara cevaplan daha oz olarak 
verecegi inanci igindeyim. 

Tegekkiir ederim. 

Prof. Dr. Nermin ABADAN-UNAT: Cok tegekkiir ederim. Telgraf usu-
siiyle cevaplandirmaya galigacagim. 

Sayin Prof. Aziz, "Universitelerin kamuoyu yoklamalari galigmalarm-
da ne gibi bir rolii olabilir?" diye sordular. Her zaman belirttigim iizere, 
kamuoyu yoklamalari, demokratiklegmenin bir gostergesidir. Bu, liberal 
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ekonomi uygulayan iilkeler igin oldugu kadar, sosyalist ilkeyi uygulayan 
iilkeler igin de dogrudur. Dolayisiyla, kamuoyu yoklamalarinin sadece 
ozel sektor elinde kalmayip, iiniversitelerde doner sermaye vasitasiyla ku-
rulacak olan merkezler tarafindan yapilmasinda sayilmayacak kadar ya-
rar var. "Bir ki§i iki §apkayi birden giyemez" diye Almanca bir deyim 
var; ama bazi durumlarda iki kiilah yapmak suretiyle o §apkalari giymek 
miimkiin. En iyi ornegi, Prof. Elizabeth Noelle Neuman'dir. Prof. Eliza-
beth Noelle Neuman, Almanya'da ilk kamuoyuyla ilgili kitle iletigim arag-
lari kiirsiisiinii kurdurdu ve sonra Mainz Universitesi'nde gok uzun yillar 
gali§ti; fakat, aym §ahis olarak da Allensbach'daki demoskopi enstitiisiinii 
kurdu; yani piyasa igin galigti. Orada topladigi bilgileri, Mainz Universi-
tesi'ne ta§idi; Mainz Universitesi'ndeki gali§malari sirasinda, suskunluk 
spirali kurammi olugturdu. Suskunluk spirali, bir teorik gergevedir, bu 
kuram iiniversitede olu§turuldu. Malzemesi Konstanz Goliiniin civarinda 
toplandi. 

Amerika'ya gidelim, Michigan Universitesi'nde bir sosyal bilim arag-
tirma merkezi var. Me§hur, her sosyal bilimcinin kullandigi bir Likert 
skalasi var, orta-daha gok-gok; agagiya dogru ise az ve hig. Bu Likert 
skalasi her tiirlii sosyal bilim aragtirmasinda son derece onemli bir rol 
oynar. Bunu, Likert grubu iiniversitenin iginde olu§turdu; ama her ka-
muoyu ve her piyasa ara§tirma kurumu, bu Likert skalasi olmaksizm 
raporunu yazamaz. Yani, bu iligkiler kar§ilikli olmalidir; giinkii, ister biz, 
ozgiin bir teorik gergeve olugturalim, isterse di§aridaki teorik tarti§malari 
buraya aktaralim, diyalog lazim. Birisinde zaman unsuru fevkalade bas-
kicidir. Saym Biilent Tanla, diidiiklii tencerede yemek pigirir gibi pi§iri-
yor dediler; biz firini 1 derece agip, yava§ pi§iriyoruz; ama sonunda her 
iki yemek de yeniyor. 

§imdi, geng arkadagimizin sorusuna gelelim. Ben bayildim o soruya; 
gok giizel. Qiinkii, siz gok iyi bir gazeteci yahut kitle ileti§imci olacaksi-
niz, en onemli nitelige sahipsiniz; bir soruyu kisa formiile edebiliyorsu-
nuz. §imdi, gok §iikiir, yagimi epey aldigim igin diyebilirim ki, 1948'di, 
siz daha diinyada yoktunuz, Paris'e gitmigtim ve Paris 'te Birle§mi§ Mil-
letler Evrensel Beyannamesinin kaleme alini§i tartigiliyordu. Ben de se-
farete gittim, "ne olur bana bir imkan bulun da ben §u tarti§maya gi-
reyim" dedim. Ekim'in son giinii. Konu§uluyor konusuluyor, nihayet bir 
Ispanyol soz aldi, "Efendim 2,5 aydan beri gali§iyoruz ve 2,5 ay iginde 
iki tane virgul kaldirdik, bir tane nokta koyduk" dedi. Bizde bir atasozii 
var, "Yarim saatden uzun siiren bir vaaz, hig kimseyi cehenneme gitmek-
ten kurtaramaz". i§te bu soz, basinda galigacak olan insanlar igin temel 
ilke olmalidir. Siz de bunu, bilerek, bilmeyerek, bu kisa soruyu olu§tur-
mak suretiyle yaptimz. Oncelikle sizi kutlarim. 
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§imdi, sorunuza yanitim. Efendim, bir kere o "unutkanlik" terimini 
sevmiyorum; giinkii, "duyarsizligin" kargiti degildir. Yani, §imdi duyar-
siz mi duyarli mi? Unutkan mi yoksa yoksa hafizasi taze mi o iki soru? 
Yani o da metodoloji bakimindan gozetilmesi gerekiyor. 

Bir kere Tiirk kamuoyu, diinyaya ornek olmug. Gelen her yabanci 
misafir bana diyor ki, bu referandum sonuglarma bakiyorum, bunlar ma-
nipiile edilmemigse, diinyamn en biiyiik matematisyeni herhalde Tiirk 
segmenidir. Yiizde, 49,84'le, yiizde 50,16'yi hesaplayacak bilgisayar yok. 
Dolayisiyla, ben Tiirk kamuoyunu olaganiistii duyarli sayarim, temel olay-
larda. 

§imdi, ikinci, iigiincii, beginci plandaki olaylarda nigin yeteri kadar 
duyarli degil? Orada, guna bakmak lazim: Komuoyunu kim olugturuyor, 
kamuoyu nedir? Kamuoyu, tartigmali bir konuda, mesafeli temasli grup-
larda, olugan gogunluk goriigiidiir. Eger bir gogunluk goriigii olugmuyorsa, 
kamuoyu gizil olarak var da, ama ifadeye kavugmug degil. §imdi, Tiir-
kiye'de kamuoyunu kim olugturuyor? Evvela Anayasaya baktigimiz za-
man, siyasi partilere gorev veriyor; "Kamuoyunun olugumunda araci ola-
caksmiz" diyor. Soru: Siyasi partiler bu gorevi yapiyor mu?.. Takdir sizin. 
Ikincisi, egitim sistemi. Egitim sisteminde, soru soran insan mi yetigtiri-
yoruz, yoksa verilen tek yonlii cevabi iyi belleyen ogrenci mi yetigtiriyo-
ruz? O da ortada: Kitle iletigim araglari (Sayin Neyzi Bey, holdinglerden 
yakmdi. Holdinglerden herhalde daha gok kigi yakinir) veya yeteri kadar 
tarafli veya tarafsiz olmayan TRT. Qiinkii, biliyorsunuz kimine gore ye-
teri kadar yanli, kimine gore de yeteri kadar tarafsiz degil. Netice itiba-
riyle, bir noktaya diigiimleniyor ki, bu benim en sevdigim konu; (burada 
kesecegim; giinkii gimdi baglarsam, bir saat daha oturursunuz) o da, kadm 
ve iletigim. Onun igin de Oya Tokgoz'iin kitabini okuyun. Tiirkiye'de ka-
dinlarin yiizde 50'sine yakmi okur yazar degilken, gok soru soran gocuk 
yetigtiren anneler gok az olur. Onlar ne zaman gogalirsa, o zaman bence 
daha duyarli, ta kiigiikliikten itibaren "hayir" geken vatandaglar yetige-
cektir. 

BALKAN: Sayin Hocam, gok tegekkiir ediyorum. Aslinda bu tegek-
kiirii gunun igin de soylemek istiyorum: Neden bugiin ben az konugtum, 
onu da siz soylemig oldunuz. 

Efendim, ben gerek bildirileri sunan hocalarima, gerek bu bildiriler 
kargisinda soru soranlara ve yine bunlara cevap veren degerli arkadagla-
rima, konugmacilara ve sabirla buna katlanan siz degerli katilimcilara te-
gekkiir etmek istiyorum. 

» 

§iiphesiz benim de burada bir geyler soylemem gerekiyordu; ama, 
hocamiz telgrafi o kadar hizli hizli gekti ki, bana artik onun ardmdan 
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yetigebilecek bir zaman da kalmadi. Ama en azindan bir noktayi da soy-
lemeden gegemeyecegim. Malum hocaligim vurgulandi, ozellikle deontolog 
olarak vurgulandi. Deontolojide, "ontos", "kigi"; "loji", "bilgi" demek. Do-
layisiyla, aeontoloji, ki§inin kendini bilmesi. "Beginci kuvvet" diye, Sa-
yin Abadan Unat Hocamiz gok giizel bir yaki§tirma yaptilar. Ben Sayin 
Neyzi'ye, "ilk kez mi boyle bir §eyi duyuyorsunuz?" diye sordum, "ilk 
kez" dediler. Bunun patentini ben izin buyururlarsa eger, Sayin Abadan 
Unat Hocaya vermek istiyorum bu toplantida ve be§inci kuvvetin kendisi, 
yani bizatihi deontoloji konusu; giinkii, "ontos", "ki§i" demek ve bu ki-
§iyi en iyi bilecek olan da be§inci kuvvet oluyor. Onun igin deontolojiyle 
bu "beginci k u w e t i " burada gergekten somut ve gok belirgin bir sonug 
olarak vurgulamak istiyorum. 

Ben oturumu kapamadan evvel, size bu toplantiya katilamadiklari 
igin, telgraf gonderen bazi sayin biiyiiklerimizden ve davetlilerden bah-
setmek istiyorum. Cumhurbagkanligi Konseyi iiyeleri Saym Nurett in Er-
sin ile Sayin Tahsin §ahinkaya'dan toplanti igin, katilamadiklari nede-
niyle tebrik ve tegekkiir telgraflari gelmigtir. Ayni gekilde, yine Devlet 
Bakani Sayin Mehmet Yazar'dan da, yur t igi seyahati nedeniyle katilama-
digi igin hem tegekkiir hem de tebrik ve bagari telgrafi gelmigtir ve yine 
Bagbakanlik Halkla Iligkiler Daire Bagkani Sayin Ekrem Karaismailog-
lu da bu toplantinin bagariyla sonuglanmasini istemektedirler. 

Son bir not iletiyorum efendim. Yine Birikim Ajansindan Saym Ege 
Ernart 'm, cumartesi giinii ameliyat oldugunu, bu nedenle de toplantiya 
katilamayacagmi ogrenmig bulunuyoruz; kendisine acil gifalar diliyoruz 
efendim ve yine son olarak malum, iletigimciler aglik nedir bilmiyorlar, 
yemek yiiziinii gok az goriiyorlar; biz de bu olanagi gayet iyi degerlendir-
dik ve degerli konugmacilarin her ne kadar doyumlari soz konusuysa da, 
digarida ayakiistii aperitif bir gekilde bu ogleyi gegigtirmeyi uygun bul-
duk, Allah razi olsun iletigimcilik sanatmdan. 

Tegekkiir ediyorum efendim, sagolun. (Alkiglar). 
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iKli\Cf OTUMM 

KAMUOYU K A M P A N Y A L A R I VE Y O K L A M A L A R I 

BALKAN: 

Prof. Dr. Ozcan O Z A L 





ULUSAL SIYASAL KAMPANYALAR 

Prof. Dr. Oya TOKGOZ 

BA§KAN: Degerli konuklar, sevgili ogrenciler; Ankara Universitesi 
Basin Yayin Yiiksekokulu'nun diizenledigi Kamuoyu Aragtirmasi Sem-
pozyumunun ikinci Oturumunu sizleri saygi ve sevgiyle selamlayarak aci-
yorum. 

Konugmaeilara soz vermeden once, boyle onemli bir konuyu, iiniver-
site ogretim programi igerisinden gikararak, ogretim elemanlari, uygula-
macilar ve ogrencilerle birlikte tartigma ve goriigme imkanini sagladigi 
igin, Ankara Universitesi Basm-Yaym Yiiksekokulu'nu, ozellikle miidiirii 
Sayin Profesor Doktor Ferruh Dinger'i, ogretim elemanlanni ve ogrenci-
lerini kutlamak ve boyle toplantilarda bizleri devamh olarak hatir layarak 
davet etmeleri dolayisiyla da Ege Universitesi Basin Yayin Yiiksekokulu 
olarak tegekkiirlerimi sunmak isterim. 

Ikinci oturumun konusu, Kamuoyu Kampanyalari ve Yoklamalari. 
Bu boliimde bildiri sunacak olan Sayin Profesor Dokotr Oya Tokgoz, Sa-
yin Yardimci Dogent Doktor Muharrem Varol'u kiirsiiye davet ediyorum. 

ilk bildiri, Ulusal Siyasal Kampanyalar. Saym Profesor Doktor Oya 
Tokgoz sunacaklar. 

Buyurun Sayin Tokgoz, soz sizin. 

Prof. Dr. Oya TOKGOZ: Tegekkiir ederim. 

Sempozyumun, kamuoyu kampanyalari ve yoklamalanna gegmeden 
once, gergevesi niteliginde olacak bildiriyi sunmak gorevi benim. Olduk-
ga zor bir gorev. Ana hatlari itibariyle iizerinde duracagim konulari belki 
goyle siralayabilecegim: Neden ulusal segim kampanyalari onemli ve bu-
rada kitle iletigim araglarina ne gibi gorevler diigiiyor ve en son iizerinde 
duracagim, Tiirkiye.ye bir bakmak, yani Tiirkiye'de ulusal segim kampan-
yalarmda neler kullaniliyor? Belki iizerinde durmam gereken bir diger 
nokta ise, sabahki bildirilerde yeralmayan siyasal kamuoyu aragtirma-
lan. Ozellikle segimler ve siyasal nitelikli olarak aragtirmalarin gok az 
bir yer tut tugu ve yiizdelerinin az oldugu goriilmektedir. Bunu da kis-
men degerlendirmek istiyorum. 
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§oyle bir baktigimiz zaman, giiniimiizde iig dort yilda bir, hemen he-
men her iilkede yapilan segimlerden once gegirilen ulusal segim kampan-
ya l annm onemi artik tarti§ilmaz olgiidedir. Bu kampanyalarda, ozel-
likle, yonetilenlerin, yonetenlerini segmek bakimindan bazi uyarilarla kar-
§1 kar§iya kalmalari ve bunlari degerlendirmeleri artik olagan bir hale 
gelmi§tir. Bu konunun iizerinde durma, ozellikle 1940'li yillardan itiba-
ren ba§lami§tir. Yani, hemen hemen elli yila yakin bir gegmigi var. Ozel-
likle siyasal davrani§la, ulusal siyasal kampanya arasindaki bagmti olgiil-
meye galigilmigtir. Artik klasikle§mi§ bir aragtirma olan, Amerika Bir-
legik Devletleri'ndeki 1940'da segim kampanyasi sirasmda yapilan arag-
t i rma ile ilk segim aragtirmalan dedigimiz aragtirmalar baglatilmigtir. 

Tabii, ben higbir zaman segim aragtirmalan veyahut da siyasal dav-
ranig aragtirmalan iizerinde duracak degilim. Neden ulusal segim kam-
panyalari bu kadar onemli, biraz ona bakmakta yarar goriiyorum. Bunu 
belki gu ciimleyle ozetlemek miimkiin. O da: Yirminci yiizyilda, kitle ile-
tigim araglan gegitge ve sayica farklilagirken, siyasal olugum ve diigiince 
alaninda onemli degigiklikler goriildii. Hig kugkusuz, siyasal olugum ala-
nmda devlet yonetiminde geleneksel kadrolar pargalanirken, siyasal dii-
giince alanmda siyasal iktidarin halka dayandinlmasi goriigii yayginlagti. 
Siyasal diigiince alanmdaki bu yoneligi, kisaca, siyasal katilmaya yonelme 
olarak niteleyebiliyoruz. 

Siyasal katilma, giiniimiizde siyasal sistemlerin igleyiginde onemli bir 
iglev goriiyor ve aym zamanda, siyasal katilma, bir siyasal davranig gos-
terisi oldugu kadar, bir karar verme iglemini de igeriyor. Qogu kez siyasal 
katilma ise kaliplagmig bir gekilde, belirli bir genel segimde oy verme 
§eklinde tammlamyor. 

Boyle bir girigten sonra, giiniimiizdeki siyasal katilmaya da bak-
makta yarar goriiyorum. Siyasal katilma, gok gegitli eylem bigimlerinden 
oluguyor; fakat, iizerinde, biraz once de soyledigim gibi en gok durulan 
ve tartigilan, bireysel olarak segmenin, oy verme kararina ulagmasma ka-
dar yaganilan siyasal siireg. Bu siyasal siireg ise, genelde ulusal segim 
kampanyasi ile gegitli gekillerde degerlendiriliyor. Genel segim kararinin 
verilmesinden sonra —herhangi bir iilkede— baglayan ulusal segim kam-
panyasi, segim giiniinun bir gun oncesine kadar siiriiyor ve ertesi giin de 
oy veriliyor. 

Siyasal partiler ise, bu kampanya sirasinda segimi kazanmak igin 
gegitli kentlerde, kasabalarda segmenlerle goriigiiyorlar. Mitingler, kahve 
toplanti lan yapiyorlar; daha dogrusu, segmenleriyle yiiz yiize iligkiler kur-
maya galigiyorlar. Onlardan, yiiz yiize iligki kurarak, kendilerine oy ver-
melerini istiyorlar. 
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Radyo, televizyon, video gibi kitle iletigim araglarmdan da siyasal 
parti ler yararlaniyorlar ve kendi partilerinin propagandasini yapiyorlar. 
Gazeteler ve dergilerden, radyo ve televizyondan partilerin siyasal rek-
lammi yapmak igin de yararlaniyorlar. Parti lerin adaylarinin el ilanlari, 
posterleri, afi§leri, rozetleri, bayraklari hep bu ulusal segim kampanyala-
n n d a kullandiklari aracilar. 

Bir de ulusal segim kampanyasinda, kitle ileti§im araglarina bakmak-
ta yarar var. Kitle ileti§im araglari (radyo, televizyon, gazete ve dergi) 
segim kampanyasi sirasinda, kampanya ile ilgili haberleri, yorumlari ve-
riyorlar. Kitle iletigim araglari; siyasal partiler, adaylari ve segim igin 
iizerinde durulan onemli sorunlar iizerinde hazirlik yapiyorlar. Aym za-
manda propandaya yonelik bazi mesajlar da ta§iyorlar. Daha dogru bir 
deyi§le, kitle ileti§im araglari, bir yandan bilgilendirici bir i§lev gorii-
yorlar, diger yandan da propagandaya yonelik i§lev yapiyorlar. 

Yalniz, tabii bu i§levleri goriirken, ozellikle kitle ileti§im araglarmin 
yonetim bigimlerine bakmak lazim. Kendi yonetim bigimlerine uygun 
olarak, segim kampanyalari sirasinda belirli bir siyasal partiyi destekle-
dikleri de goriilebiliyor. Bu onemli bir nokta. Bununla beraber, kitle ile-
tigim araglari, siyasal partileri, onderlerini, adaylarmi kampanya sira-
sinda kitlelere tanitma yoniinde biiyiik i§levler yiikleniyorlar. Aym za-
manda segim kampanyasinda iizerinde durulan sorunlari yansitma baki-
mmdan da onemli i§levler iistleniyorlar. 

Boyle dedikten sonra, bir ba§ka noktaya daha bakmak gerekiyor. O 
da, kitle ileti§im araglarmdan televizyonun yaptiklari; ozellikle ulusal se-
gim kampanyasi bakimmdan. Televizyon, segim kampanyasindan once, 
segim kampanyasi sirasinda ve sonrasinda degigik i§levler gorebiliyor. 

Giiniimiizde, ozellikle televizyon haberlerinde, hemen hemen her gun, 
siyasal parti onderlerinin konuk olduklanni goriiyoruz. Oturma odamiz-
da siyasal parti onderleri her giin konuklar. Bu da parlamenter demok-
rasinin i§leyi§inde yeni bir durum, yani yenilik getiriyor; bu tarti§ilmaz 
bir durum. Dogal olarak bu misafirlik durumu, segim kampanyasi sira-
sinda da var, belki daha yogun bigimde var ve aym zamanda sure de 
arti§ gosteriyor; giinkii, propaganda konu§malari da giriyor bunun igine. 

Segim kampanyasi sirasinda radyoda, televizyonda ve gazetelerde yer 
alan siyasal reklamlar ise, siyasal partilerin iizerinde durduklari onemli 
sorunlari yansitmakta aracihk yapiyorlar. 

Televizyondan, siyasal parti onderlerinin karsilikh olarak tarti§masi 
da verilebiliyor. Yani, kar§ilikli olarak parti onderleri, ulusal segim kam-
panyasi sirasinda belirli sorunlari tarti§abiliyorlar; bu aslinda, bir nok-
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tada, pek gok iilkede genel segimlerin kaderini belirleyen en onemli hu-
suslardan bir tanesi oluyor. 

§imdiye kadar iizerinde durdugum, genelde, gogulcu demokrasilerde, 
ulusal segim kampanyasinda bireysel olarak segmenin kar§ila§tigi siyasal 
uyarilarin neler oldugunu degerlendirmekti ve yogunlugunu anlatabilmek-
ti. Bu yogunluk olgiisiinde, yani kar§ila§ilan yogun uyarilar olgtisiinde, bi-
reysel olarak segmen, kendi kararmi vererek, kendisini yonetecekleri ta-
bii segecektir. Fakat, bu uyarilarin ne olgiide kitleler iizerinde yogun ol-
dugu ise, genelde, yapilan kamuoyu yoklamalariyla degerlendiriliyor. Bu-
nu ben anlatmayacagim, sabahtan iizerinde duruldu ve daha sonra deger-
lendirilmeye galigilacak. 

Yapilan kamuoyu yoklamalariyla, genelde segimi kimin kazanacagi 
—eger tahminlerse— segmenlerin hangi partiye oy verecekleri belirlen-
meye galigilir. Bunlar tahmin aragtirmalan. Kamuoyu yoklamalari, siya-
sal partiler hakkmda segimi kimin kazanacagini tahmine yoneldiginden, 
aslmda bir nabiz yoklamasi niteligini de ta§irlar. 

§imdi, boyle bir gergeve gizdikten sonra, belki asil onemlisi, Tiirki-
ye'de ulusal segim kampanyalarinda neler var; bunu ben degerlendirmek 
istiyorum ve ba§langig noktam 1945. Neden 1945'i segtim, onu da belirte-
yim: 1945, Tiirkiye'de gok partili siyasal ya§amin ba§langig tarihidir, he-
men hemen Ikinci Diinya Sava§imn sonunu simgelemektedir. 1945'den 
sonraki segim kampanyalarinda Tiirkiye'de, Tiirk segmeninde ve siyasal 
ortaminda onemli degi§iklikler gegirilmi§tir. 

Bunun ilk ba§langici, 1945'te radyonun ulusal segim kampanyasi si-
rasmda belirli siireler iginde propagandaya agilmasidir. Daha once yazili 
basmda, belirli §ekilde, segim kampanyalarinm yansitildigini goriiyoruz. 
1945'ten sonra devletin radyosunda (o zaman devletin radyosudur) siyasal 
partiler ilk kez olarak segim propagandasi yapma hakkim kazanmiglardir; 
fakat, bu pek uzun siirmemigtir, 1954'te bu kaldirilmi§tir, ancak 1961'den 
sonra siyasal partilere tekrar ulusal segim kampanyasi sirasinda, radyoda 
propaganda yapma haklu verilebilmigtir. 

1970'li yillardan itibaren ise, sabahki konu§malarda da deginildi, ya-
zili basinda, ulusal kampanya sirasinda segim tahminleri yapilmasi yer 
almaya ba§lami§tir. Bunlar boliik porgiiktiir, ilk tahminlerdir; yani 1960'li 
yillarin sonu, 1970'li yillarm ba§i. 1973 yilmda ba§ka bir doniim noktasini 
goriiyoruz. O zamana kadar TRT'nin elinde bulunan radyonun yaninda, 
televizyon da bu siirece katilmi§tir; fakat, radyoda propaganda ve ha-
berler yer alabilirken, televizyonda yalniz segimle ilgili haberler veril-
mi§, televizyon propagandaya agilmami§tir. 

Yiiksek Segim Kuruluyla TRT arasindaki yapilan anla§ma gere-
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gince, oyle diyeyim, her iki kitle ileti§im aracinda da, haber verme baki-
mindan, propaganda siiresi sirasinda partilere egit siireler taninmigtir. 
Radyoda biraz daha uzun, televizyonda siire daha azdir ve "Segim Haberle-
ri" bagligi altinda bunlar verilmigtir. Bir de segimi tamtma bakimindan 
"Segime Dogru" programlari yayina girmigtir. 1979'da, kismi segimlerde te-
levizyon propagandaya agilabilmigtir. Dikkat ederseniz, hemen hemen bir 
alti yil beklemek gerekiyor. Ondan sonra, 1983'e kadar arada gegen donem 
iginde iilkede biiyiik bir degigiklik, yani bilgiye susamigliktan dolayi, da-
ha farkli geligmeler goriiliiyor. 

Bunlardan bir tanesi, ozellikle piyasa aragtirma kurumlarinin ve ka-
muoyu aragtirma kurumlarinin giderek, yogunlagarak galigmaya bagla-
malandir . 1983 segimleri ise, bagka bir doniim noktasim olugturuyor Tur-
kiye'de. O da, yeni kurulan siyasal partiler var. Ilk defa giindeme geli-
yorlar, kimse bun lan tanimiyor. Bunlar igin yazili basinda yeni bir uy-
gulamayla kargilagiyoruz. O da, ilk kez gazetelerimizde boy boy yer alan 
siyasal ilan ve reklamlar. Aym zamanda, 1983 segimleri sirasinda kamuoyu 
aragtirmalan yaparak segim tahminleri vermek giindeme geliyor. Bazi 
gazeteler bunlan kullaniyorlar; bilincli gekilde, onlarla anlagarak kul-
laniyorlar. 

Tabii, TRT'nin de yaptiklarim unutmamak gerekir. TRT, 1983 segi-
minde ilk defa olarak, partileri ve onderlerini halka tanitmak, kitlelere 
tamtmak bakimindan tanit im programlari hazirlatti. Ornegin, yeni parti-
lerin onderlerini, gazetecilerle segim oncesi tartigtirdi. Bu da onemli nok-
talardan bir tanesidir. Bu gelenek aym gekilde, 1987 segimlerinde de kul-
lanildi. Yazili basinda siyasal ilan ve reklamlar gordiik. Aym zamanda si-
yasal ilan ve reklamlar televizyona da yansidi. Kamuoyu tahminleri ve 
yoklamalari daha sikga rastlanilir oldu ve siireler kisaldi; yani uzun sii-
relerde degil, daha kisa siirelerde yapilmaya baglandi. TRT'nin ozellikle 
segirn sonuglarmi verme bakimindan, bilgisayarla bunu degerlendirmesi 
ve kamuoyuna saat 21.00'den sonra sunmasi artik bir gelenek haline gel-
meye bagladi. Aym durum hemen hemen bir ay once gegirdigimiz son 
referandum sirasinda da tekrarlandi, kullanildi. 

Sunu da belki soylemek gerekiyor: Part i onderlerinin televizyonda 
siyasal tartigmasi pek yerlegmig vaziyette degil; fakat genelde gok farkli 
uygulamalari segim kampanyalan sirasinda gormek miimkiin. Segmen, 
gegitli siyasal uyanlar la kargi kargiya. Bilgilendirme orani da giderek ar-
tiyor, propagandayla kargilagma orani da yogunlagiyor. Tabii buna gore 
de segmen oyunu veriyor. 

Tegekkiir ederim. 

BALKAN: Tegekkiir ederiz Sayin Tokgoz. 
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YEREL SlYASAL KAMPANYALAR 

Y. Dog. Dr. Muharrem VAROL 

Ben, sempozyumun siyasal kampanyalara ayrilmi§ olan bu oturu-
munda, yerel siyasal kampanyalara iligkin bir analiz yapmaya galigaca-
gim. Bu analizi de, orta olgekli bir kent olan Bandirma ornegi-ornekleri 
gergevesinde yapmayi deneyecegim. 

Burada, once yerel siyasal kampanyalar dedigimizde neyi anladigimi-
zi belirtmemiz gerekiyor. Buradan, yerel siyaset ile ilgili bir kamuoyu 
yoklamasina ya da yerel siyasal davrani§ analizine nasil gegebiliriz? Boy-
le bir analizde neler esas almabilir? Boyle bir analiz gergevesinde, bu tiir 
sorulara da bazi yanitlar bulabilecegimiz kanismdayim. 

Yerel siyasal kampanya; belli bir topluluk olgeginde ve belli bir do-
nemde yapilan, yiiriitiilen bir siyasal kampanya anlamina geliyor. Bu bel-
li topluluk; bir koy, kasaba, kiigiik, orta ya da biiyiik bir kent olabilir. 

Bunu belirttikten sonra, dayandigimiz ornekler konusunda biraz bil-
gi vermeye gegebiliriz. 

1. Ornekler ve Yontem: 

Yapacagimiz analiz, 1963, 1968, 1973, 1977 ve 1984 yillarinda yapilmi§ 
olan be§ yerel segimde, Bandirma'da yaganan siyasal kampanya siiregle-
rinin incelenmesinden elde edilen bulgulara dayanmaktadir. 

Bu bulgular §oyle elde edilmi§tir: 

a) Yerel basm taramasi, 

Segimlerin yapildigi yillann, segimlerden sonraki 15 giin dahil, ye-
rel gazetelerinin taranmasi. Bu, bize, adaylarm ortaya giki§indan segim-
lerin bitimi ve birkag giin sonrasina kadar olan devredeki siyasal siirece 
ili§kin bazi verileri saglami§tir. Bu verilere, aday saptama siirecinde ne-
lerin tartifi ldigma ve nelerin olup bittigine ili§kin bazi bilgiler de dahil-
dir. 
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b) Yerel basin taramasiyla saptanan bilgilerden hareket edilerek, 
sozkonusu siireglerde aktif olarak yeralanlar ve aday olup gekilen, aday-
hgim siirdiiren ve halen ya§ayanlar ile gorii§meler yapilmi§tir. Hayat ta 
olmayanlar ile ilgili bilgiler de yine bu gorii§meler yoluyla tamamlan-
mi§tir. 

c) 25 Mart 1984 yerel segimlerinde ise, yerel basm taramasi yamsira, 
katilmah gozlem ve yine gorii§meler yapilmi§tir. Katilmali gozlem, §u-
bat 1984'de bir hafta, segim giinii oncesi ve sonrasinda da birer haf ta alan-
da bulunularak yapilmistir. 

§ubat 1984'de, adaylarin adayliklarmin kesinle§tigi giinlerde, parti 
drgiitii yonetimlerinin gizli-agik toplantilarmda bir tiir gozlemci gibi bu-
iunulmu§tur. Ayrica, kulis merkezlerindeki goriigme ve tarti§malar iz-
lenmigtir. Bu sirada, siyasal aktorlerle informel gorii§me ve tartigmalar 
da yapilmi§tir. 

Segimler oncesindeki son hafta yapilan mahalle-kahve toplantilari, 
propaganda konusmalari izlenmi§, bu tiir etkinliklerin yapilacagi yerlere 
partilerin ekipleri ile birlikte gidilmigtir. Kisacasi, siyasal kampanyamn 
en yogun son giinlerindeki propaganda etkinliklerinde informel katilmaci 
olarak bulunulmu§tur. 

Afi§, el ilani, poster vb. propaganda malzemeleri de incelenmi§tir. 

2. Toplumsal Kategoriler ve Yerel Siyaset: 

Burada artik, toplumsal kategoriler ile yerel siyaset arasindaki ili§-
kiler konusunda bazi gozlem ve saptamalarimizi belirtmeye gegebiliriz. 

Turkiye'de ve de diger iilkelerde, yerel iktidar veya karar alma yapi-
si konusunda, yorelerin geligmiglik dvizeyine gore bazi farkliliklar olmak-
ia birlikte, genelde §u saptamalan yapabilme olanagi bulunuyor. 

1. Yerel karar alma yapisimn birincil ogelerini hemen hemen §un-
lar olugturuyor: 

® Esnaf-tiiccar kategorisi 

® Serbest meslek mensuplari (profesyoneller anlaminda) 

Yerel siyasal kampanyalarin, oncelikle bunlar bakimindan bir anali-
zini yapma olanagi vardir. 

2. Turkiye'de, 1950'lerden bu yana, iktidar ili§kilerinin yapisi, ulu-
sal diizeyde oldugu gibi, yerel diizeylerde de daha hizli degigmektedir. 

Bu degi§meler bakimindan, yerel diizeylerde belli ba§li §u egilimleri 
saptama olanagi vardir: 
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a) Esnaf-tiiccar-sanayici kategorisi bakimindan belli bagh degigimler, 
bu kategorinin kendi iginde biiyiik farklilagmalarin ortaya gikmasiyla il-
gilidir. 

Geleneksel i§ gruplannin yerini modern ig gruplari aliyor. Esnafin 
kiigiik sanayiciye doniigiimii ortaya gikiyor... 

Bu degigimler siyaset alaninda da etkisini gosteriyor. Siyasette de, ge-
leneksel i§ gruplannin yerini modern ig gruplan almaya ba§liyor. 

Ekonomik biiyiikliige gore belirlenen ekonomik segkinler kategorisi 
de kendi iginde farklila§iyor. Ig iligkilerini yore digina ve hat ta uluslar-
arasi alana dogru genigletmig olan ekonomik segkinler, yerel siyasette go-
rece daha az goriiliiyorlar. 

Bu kategoriler kendi iglerinde ve aralarinda, siirekli bir sosyo-ekono-
mik ve siyasal rekabet ve gatigma siirecini ya§iyorlar. 

b) Esnaf—tiiccar ve sanayici di§mdaki serbest meslek mensuplan 
olan avukat, doktor, muhasebeci-mali mii§avir, teknik eleman-miihendis 
vb. olu§an profesyoneller kategorisinin de yerel siyaset ile iligkilerinde de-
gigmeler olmaktadir. Teknokrat ve mali mii§avirler siyasette gorece daha 
fazla yeralmaya ba§liyorlar. Ayrica, bu kategoriden olanlann da kendi ara-
larinda siirekli rekabet ve gatigma-uzlagma siiregleri yaganiyor. Bunlann, 
onceki kategorilerin mensuplan ile yogun i§ ili§kileri var. 

c) Eski veya yeni tiim bu kategori ve gruplarin, kendi aralarinda 
ve kendi iglerinde, yerel iktidar ili§kileri bakimindan, gegici durumlar 
di§inda siirekli gati§makta olduklan goriiliiyor. Bir bagka deyi§le, her bir 
toplumsal kategorinin veya meslek kategorisinin kendi iginde tu tunum ve 
dayani§ma iginde bir grup olmasi olgusu goriilmiiyor. Gegici durumlar di-
§inda, degi§ik kategorilere mensup ki§iler arasinda da istikrarli-siirekli 
grupla§malar goriilmiiyor. Kisacasi, giiniimiizde, siyasal etkinlerden olu-
§an siyasal tabaka; tiirde§lik, kapalilik, duraganlik gibi ozelliklere pek 
sahip degildir. 

Bunlar iktidar iligkileri bakimindan neye igaret ediyor? "Yiinetici elit" 
denilebilecek tiirden bir grubun yerel siyasete egemen olabilmesi duru-
munun ortadan kalktigina igaret ediyor. Yerel siyasal davraniglara yon 
verebilen, tek bir "yonetici elit" grubunun yoklugu olgusuna igaret edi-
yor. Bu olgu, geleneksel ozellikleri agir basan bazi yoreler digta biraki-
lirsa, giderek yayginlagma egilimi gosteriyor. 

d) Yerel diizeyde siyasal kampanyalari diizenleyip yiiriitenler, on-
celikle, esnaf-tiiccar-sanayici kategorisi ile profesyoneller kategorisine 
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mensup olanlardir. Bunlar, kampanyalar siiresince kullanilabilecek her 
tiirden olanagi saglayanlardir. 

Kampanyalar siiresince, siyasal rekabet ve gati§ma da, oncelikle, soz-
konusu kategorilerin mensuplarmdan olu§an gruplar ve mensuplari ara-
sinda gegiyor. Dolayisiyla, yerel siyasal kampanya analizini, gati§an grup-
lar analizine dogru gevirebilme olanagi ortaya gikiyor. §iiphesiz, boyle 
bir analiz, siyasal partileri analiz kapsami di§inda birakmak sonucunu ve-
ya durumunu getirmeyecektir. 

3. Kampanya Araglari ve Olanaklari: 

Segmen begeni, tercih ve destegini kazanmak bakimmdan kullanilan 
belli ba§li arag ve olanaklar §unlar olabiliyor: 

© Rakiplerin veya rakip adaylarm ki§ilikleri, gegmi§leri, bugiinkii du-
rumlari ve eylemleri. 

Adaylarin kigilikleri, daha aday saptama siirecinde etkili olmaya ba§-
liyor. Buna gore, §u ya da bu adaym sahne digma gikartilmasi sozkonusu 
olabiliyor. 

Gegmi§leri biiyiik rol oynayabiliyor. Gegmi§in rolii, oncelikle, adayla-
rm, yerel siyasette en fazla etkiye sahip oldugunu belirttigimiz iki kate-
gori bakimmdan onemine gore beliriyor. Bir partinin adayi; 

— Gegmi§teki eylemleri bakimmdan esnaf-tiiccar kategorisine isteni-
lir bir aday olarak goriinmiiyorsa, 

— O kategori mensuplarinm, enazindan bir kisminin, ekonomik ve 
sosyal gikarlarmi tehdit edici bir potansiyeli sergileyen bir gegmi§e sahip 
ise, bu durum parti igi gati§malarin da bir kaynagi haline gelerek segilme 
§ansmi ortadan kaldirabiliyor. Ulkemizde bunun bazi ornekleri pek gok 
yerde goriildii ve goriiliiyor... 

CHP, Bandirma'da 1977 yerel segimini bu etkenlerin daha fazla rol 
oynamasi sonucu, kiigiik bir farkla kazanabilmi§ti. AP adayi eski bir za-
bita amiri olarak, esnaf-tiiccar kategorisi mensuplari arasinda istenilir bir 
imaja sahip degildi. Siki denetici zabita amirligi donemi amlari segim 
propagandalannda aleyhinde kullanilmi§tir. O da, kendi segim konugma-
lannda, gerektiginde aym tiirden eylem-i§lemleri yine yapacagini soyle-
mekten kagmmami§tir. Sonunda ,parti-igi bir esnaf-tiiccar hizibinin de 
kendisine kar§i olu§u sonucu segimleri kiigiik bir farkla kaybetmi§tir. Ara§-
tirmalarimiz sirasinda bize §unlari soylemi§ti: ". . .esnaf hakimiyeti segim-
lerde beni ezip gegti." CHP adayi ise, hemen her kesim igin azgok tercih 
edilebilir bir imaja sahipti. 
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1968 segimlerinde, CHP adayi 1960 oncesinde ilgenin kaymakamligim 
yapmi§ olan biriydi. Bu kez, adayin biirokrat gegmi§i, yerelcilik (Ban-
dirma'li olmayigi) etkeni ile birle§tirilerek kargi kampanyanm temel ara-
ci yapilmi§tir. Esnaf-tiiccar kesiminden bir AP adayi kar§ismda, O da se-
gimi kazanamami§tir. 

Yerelcilik ve hem§ehrilik araci veya sloganinin kullanimi her zaman 
ortaya gikmiyor. Inceledigimiz be§ segimden yalnizca birinde, 1973 segim-
lerinde, esnaf-tiiccar kesimi mensubu olan AP adayi igin bunun kullaml-
digim goriiyoruz. Ama, oteki etkenler bu slogani destekler nitelikte rol 
oynamadiklari igin etkili olamami§ ve sozkonusu aday, iistelik ikinci kez 
belediye ba§kam segilmi§tir. 

Kampanyalara yon vermek bakimindan, adaylann aday olduklari za-
manki durumlan da rol oynayabiliyor. Kimlerle daha yakm i§ ili§kileri 
ve toplumsal baglantilar iginde olduklari da kampanya ba§ansinda bir et-
ken olabiliyor. 

Adayin mensup oldugu part i ve bu partinin imaji ile adayin parti bag-
liliginin yogunlugu da siyasal kampanyanm ba§arisinda rol oynayan bir 
etkendir. Adayin parti bagliligi, parti ile ili§kilerinin giiglii olup olmama-
si da segimin kazanilmasinda onem ta§iyor. Bu etkenin, partiyi tercih et-
keni ile birle§tigi durumlarda, segimin kazanilmasi daha biiyiik olasilik 
gibi goriiniiyor. 25 Mart 1984 yerel segimine ili§kin analizimiz bizi, Ban-
dirma'da sonucu bunun belirledigi yargisma g6tiirmii§tiir. 

Orta olgekli bir kentte, bir aday eger, esnaf-tiiccar kategorisi ve pro-
fesyoneller kategorisi mensuplarimn gogunlugunun onayma sahipse, o ada-
yin segimi kazanma olasiligi daha fazla goriiniiyor. Inceledigimiz be§ se-
gimden hepsinde, kaybedenler boyle onaya esas olarak sahip olmayanlardi. 

Yerel siyasal kampanya arag ve olanaklari konusunda daha pekgok 
§ey soylenebilir. Ama, burada ba§ka araglara §unu da belirttikten sonra 
gegecegiz. 

Yerel siyasal kampanyalari etkili bir bigimde yiiriitebilmek bakimin-
dan gikar saglama araglarmi kullanmak ta sozkonusudur. Bu araglar, giz-
li ya da agik, kullamlabilecek her tiirlii kaynagi kapsayan araglar olabil-
mektedirler. 

4. Kampanya Stireci: 

Yerel siyasal kampanyada ilk a§ama aday saptama siirecidii. Aday 
saptama siireci, segimlerin hemen hemen 6 ay veya 1 yil oncesinden ba§-
layabilmektedir. Ornegin, §u anda pekgok yerde 26 Mart 1989 yerel segim-
leri igin aday saptama siireci ba§lami§ durumdadir. 
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Bu siiregte once gegitli isimler ortaya atilir. Bu isimlerin ge§itli top-
lumsal kategoriler taraf indan nasil algilandiklari, benimsenme olasilikla-
ri bilimsel yontemler diginda kalan nabiz yoklamalari, temaslar yoluyla 
anlagilmaya galigilir. Sanirim, oniimiizdeki Mart 1989 yerel segimlerinde, 
ulusal segimlerde yapilan tiirden bilimsel(!) kamuoyu aragtirmalan ya-
pilmaya baglanacaktir. Enazindan belli biiyiik kentler igin baglayacaktir. 

Bir adayin, gegitli toplum kesimlerindeki imaji nasil anlagilir? tTlke-
mizde, bunu anlamanin bugiine kadar uygulanan yontemi goyledir: Part i 
orgiitleri, mahallelere kadar inen kollan veya temsilcilerinin kurdugu 
yiiz yiize iligkiler ve sorugturmalar yoluyla, adayin kamuoyunca nasi! 
algilandigina iligkin bilgileri topluyorlar. Orta olgekli kentlerimizde, par-
ti orgiitleri bu bilgilere gore karar veriyorlar. Oncelikle de, soziinii etti-
gimiz iki kategori mensuplarinin onayinin alinip almamayacagmi dikka-
te alarak karar veriyorlar. 

Bu karar, onsegim (yapilacaksa) oncesinde bazi adaylan, onsegimde 
de diger bazilanni adayliktan eleme sonucunu getirecek bir karar olmak-
tadir. En fazla segilme gansi oldugunu diigiindiikleri adayi boylece one 
gikarmaktadirlar. Eger, kentin etki (niifuz) iligkileri analizi iyi yapilarak 
aday belirlenmigse, o aaayla kampanyayi daha etkili bir bigimde siirdii-
rebilme olanagi doguyor. 

Kampanyayi etkili bigimde siirdiirme araglanndan biri de yerel ba-
sin olmaktadir. Bugiin, kugiik-biiyiik hemen hemen her kentte 1 veya da-
ha fazla yerel gazete bulunmaktadir. Her bir partinin adayina destek olan 
veya her bir partinin goriiglerine yatkin gazeteler olabiliyor. Herbir parti 
siyasal kampanyasim siirdiirmek ve destek kazanmak igin bunlari olabil-
digince kullaniyor. 

Adaylar belirlendikten ve kampanya bagladiktan sonra, propaganda 
etkinliklerinin engok yapildigi yerler kahveler-kahve toplantilari ve go-
gunlugu igyerlermden olugan kulis merkezleridir. Kahve toplanti lannda 
siireg goyle igliyor: once, aday orada bulunanlara tamtiliyor. Sonra bir par-
ti yetkilisi ve bir siyasal aktor sunug konugmasi yapiyor. Daha sonra da, 
aday kendi goriigleri ve programini anlatmaya bagliyor. Bu toplantilarda, 
rekabeti kazanmak igin belirlenen iisluba gore, kigiliklere saldiri olabili-
yor ve agik-gizli hertiirlii gey ortaya dokiilmeye galigiliyor. Rakiplerin 
"kirli gamagirlan" sayilabiliyor. 

Kampanyalarda bir bagka yontem ev ziyaretleri olabiliyor. Par t i or-
giitlerinin gegitli diizeylerden elemanlan, evlere giderek destek saglama-
ya galigiyorlar. Ama, evine gidilenler, oncelikle, o mahallenin azgok ha-
t i n sayihr kigileri oluyorlar. Qikar saglama vaadleri bu tiir galigmalarda 
da yapiliyor. 
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El ilanlari, brogiir ve afi§ler, kent igi araba konvoyu turlari, miting • 
benzeri eylemler de diger kampanya araglarindandir. 

Bunlan belirttikten sonra, §oyle bir sorunun yaniti bakimmdan da 
bazi noktalari belirtebiliriz. 

Segmen nasil karar veriyor? 

1. Yerel diizeyde; ulusal meclis adaylari igin oy verme davranigi ile, 
yerel karar organlari igin oy verme davrani§lari arasinda farklilikiar ola-
biliyor. Ornegin, bir segmenin, ulusal karar organlannaa yer aiacak aaay-
lar igin kullandigi oy lie, beiediye segimleri igin kullandigi oy birbirm-
den larkli olabiliyor. Bu gozlem veya saptama, aym yii igmcte Kisa zaman 
araliklariyla yapilan ulusal ve yerel segimlerdeki oy verme davraniglari 
igin de gegerlidir. Parlamento igin A partisine oy veren bir segmen, kisa 
sure sonra (hatta aym gun) yapilan yerel segimcte B partisine oy verebi-
liyor. Aym yil yapilan 1968, 1973 ve 1977 genel (uiusaij ve yerel segimie-
rine iligisin Bandirma verileri analizimiz bunu gostermigtir. Yine bu ana-
liz, yerel oylarin, her zaman-her yerde ve her durumda, merkezdeki hii-
kiimeti onaylamak ve yadsimak igin verilmeyebiiecegini de gostermigtir. 

Biitiin bunlar gozoniinde tutuldugunda, kamuoyu aragtirmalari baki-
mmdan bazi noktalar i§aret edilebilir. 

i Kamuoyu aragtirma kuruluglari, yerel segimlere iligkin yoklamala-
ra yoneldiklermde, once, o kentteki iktidar iligkilerimn kabaca da olsa bir 
analizini yapmahlar. Enazindan, ben, boyle bagianmasi gereKtigini ougii-
nuyorum. §u anda kamuoyu aragtirmalarinda ortaya gikabilen bazi hata-
larin, onceden bu tiir bir analizin yapilmamig olmasi lie baglantisi ola-
bilir. 

9 Segmenlerin mensup olduklari toplumsal kategori ile oy verme 
davraniglari arasinda, ulusal diizeyde de, yerel duzeyae de yiizde yiiz llig-
ki goruimiiyor. Yerel diizeyde bu tiir iligkimn varoima olasiiigi, goziem-
lerim beni yaniltmiyorsa, ulusal diizeydekinden daha azdir. 

Bunlara da igaret ett ikten sonra, konugmami goyle baglayip bitirmek 
istiyorum: 

Yerel siyasal kampanyalar ve yerel siyasal yoklamalar igin bazi one-
rilerde bulunabilir miyiz? Bunlan, gok ayrmtili ve gok iyi diigiinulmiig 
sayilmasalar bile, goyle siralayabilecegimi saniyorum: 

1. Yerel siyasal yoklamalara gidildiginde, yalnizca tesadiifi ornek-
lem yoluyla yoklama yapmak pek saglikli sonug vermeyebilir. 
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2. Yerel olgekteki yoklamalar bakimindan, rakiplerin, onerdikleri 
politikalar igin hangi toplumsal kategorilere dayandiklanna bakilmalidir. 
O kategoriler igindeki gati§malar ve gatigan gruplar saptanmaya gali§il-
malidir. Qati§an kategoriler ve aym kategori iginde yeralmakla birlikte 
gati§ma halinde olan gruplarm goreli agirliklari ve onemlerinin ne ol-
dugu saptanmalidir. 

Bu tiir analizler yapildiktan sonra, bir kentteki iktidar ili§kilerinin 
analizi bir olgiide yapildiktan sonra, bunlara dayanan bir kamuoyu ara§-
tirmasi veya yoklamasma gidildiginde, sonuglarm kestirim diizeyinin da-
ha yiiksek olmasi beklenebilir kanisindayim. 

Benim, orta olgekli bir kentteki, 5 yerel segime ili§kin, analizimden ve 
burada belirttigim sorunlara ili§kin diger, ayrmtili ara§tirmaya dayanma-
yan genel gozlemlerimden gikarabildigim bazi sonuglar boyledir. Kamu-
oyu aragtirma kurulu§lari, yerel olgeklerde gali§malara da yoneldiklerin-
de bun lan da herhalde dikkate alacaklardir. 

Beni dinleme sabri gosterdiginiz igin te§ekkiir ederim. 
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fKIIVCI OTURUM 
(Ikinci Bolum) 

KAMUOYU K A M P A N Y A L A R I VE Y O K L A M A L A R I 

BALKAN : 

Prof. Dr. Ozcan O Z A L 





SIYASAL REKLAMCILIK (UZERINE) 

Mehmet URAL 

BA§KAN — Kamuoyu Aragtirmasi Sempozyumunun, Ikinci Oturu-
munun, ikinci boliimiinii, sizleri saygiyla selamlayarak agiyorum. 

Bu boliimde, Sayin Mehmet Ural, Siyasal Reklamcihk, Docent Dr. 
Sayin Etrugrul Ozkok, Yazili ve Elektronik Basmda Kamuoyu Yoklama-
lari konularinda tebliglerini sunacaklar. 

Sayin Ural'i ve Sayin Ozkok'ii kiirsiiye davet ediyorum. Buyurun 
efendim. 

Buyurun Saym Ural. 

MEHMET URAL — Ben, bugiin konugan teblig sahiplerinden ve da-
ha sonra teblig vereceklerden biraz daha farkliyim; giinkii, teblig veren-
ler, aragtirma alanmda galigan hocalarimiz veya profesyonel aragtirmaci-
iar. Ben tersine, onlarin aragtirmalarmin uygulayicisiyim; iistelik de oy-
le bir uygulayicisiyim ki, siyasi tercihleri belli bir yonde degigtirmek iize-
re onlardan yararlamyorum ve bu amagla onlari kullaniyorum. Saniyo-
rum, Ertugrul Bey'le o agidan birazcik aynliyorum. 

DOg. DR. ERTUGRUL OZKOK — Qok fazla aynlmiyorsunuz. 

MEHMET URAL — Bu bir itiraf mi, bilmiyorum. 

Biliyorsunuz, biz 1987 erken genel segimlerinde ve daha sonra yapi-
lan referandumda SHP'nin siyasi kampanyalarmi yiiriittuk. 

Konu olarak da sizlere, siyasi kampanyalarin hazirlanmasmda, kamu-
oyu yoklamalarindan nasil yararlandik, onlari anlatacagim. Ama, tartig-
ma boliimiinde, sorular gelirse, diger siyasi ve sosyal aragtirmalardan na-
sil yararlandigimizi veya kampanya olugmasini ve diger unsurlari da 
memnuniyetle aktarmak isterim. 

§imdi, biliyorsunuz, kamuoyu aragtirmalari, genellikle basm organ-
larinda yayinlaniyor veya bunlan siyasi partiler yaptiriyorlar. Basm or-
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ganlarinda yayinlanmasi, genellikle oy verme giiniinden yakla§ik 1-1,5 ay 
once bagliyor ve belli periyotlarda oluyor. Ben, bu kamuoyu yoklamala-
rindan elde ettigimiz bilgileri veya kamuoyuna yansiyan bilgileri, bir za-
man boyutu, bir de derinlik boyutu ile ele alip degerlendirmek istiyorum. 
Bu kelimeler benim. Dolayisiyla, ne anlama geldigini de benim agikla-
mam gerekli. Zaman boyutu derken, §unu kastediyorum: Kamuoyu arag-
t i rmalan geenllikle belli periyotlarla kamuoyuna yansitiliyor. §imdi, ger-
gekten, Tiirkiye'de gok saglikli kamuoyu aragtirmasi yapan kuruluglar 
var; onlarm temsilcileri bugiin ve yarin burada konugmaci olarak buluna-
caklar. Onlarm verdikleri oranlar, sonugta goriiyoruz, son derece isabetli; 
fakat, bizi ozellikle ilgilendiren, tahminlerden daha gok, t rent varsa, on-
celikle, o trentin hangi yonde geligtigini gormek. Yani, segmen, siyasi ter-
cihini hangi partilerden yana koyuyor, oylar nereye dogru gidiyor? Once, 
kararh olanlar ve daha sonra kararsizlar tabii ki. 

§imdi, bu gok onemli. §ayet, kamuoyundaki t rent sizin aleyhinize ise, 
gok ciddi bir gey; hele kampanyanin baginda, gergekten ziller galiyor de-
mektir. Ama, kampanyanin sonlarina yaklagtigmizda trent i hala yukari 
gevirememigseniz, o zaman sirenler galiyor demektir. Tabii, t rentin kotii 
gitmesi, momentumun sizin aleyhinize olmasi, gergekten oylama sonucu 
konusunda net bir fikir veriyor. Hemen gunu soyleyeyim; ilk alacagmiz 
onlem, trenti yukanya gevirmeye galigmaktir ve tabii bu, kampanyanin 
zamanlamasi konusunda gok onemli bir gosterge oluyor. 

§imdi bunun gok ilging bir ornegini son referandum kampanyasinda 
yagadik. Biliyorsunuz, "hayir"lar hizla yiikseliyordu ve ANAP'in yiiriit-
miig oldugu kampanya bu trenti degigtiremedi. Yani, kampanya siiresi bo-
yunca "evef ' lerdeki yiikselme gok az, buna kargilik "hayir"lardaki yiik-
selme gok daha hizli oldu ve yiiriitiilen —son bir haf taya kadar; yani, se-
gim konugmalari televizyonda baglamadan— kampanyada ANAP bu tren-
ti degigtiremedi ve dolayisiyla da, hepimizin bildigi gibi, muhtemelen yiiz-
de 30'larda gikacak bir sonug bekleniyordu. igte bu anda trenti degigtir-
mek igin elinizde bir bomba varsa, mutlaka patlatmaniz gerekir. Saym 
Ozal da bunu yapti ve dolayisiyla son haf taya trenti kendi lehine degig-
tirerek girmig oldu. 

Benzer bir olay, yine gegen sene, bizim yiiriittiigumiiz 1987 erken ge-
nel segim kampanyasinda, bu sefer SHP igin soz konusuydu. Biz, Eyliil 
sonlarinda kampanya igin partiyle goriigiirken, o sirada yayinlanan ka-
muoyu yoklamalari, SHP'nin oyunu yiizde 10'larda, yiizde 12'lerde goste-
riyordu ve bir siire de, maalesef, bu yiikselmemigti. Bizim de ilk yaptigi-
miz gey, bu trenti SHP adina nasil yiikseltirizi aramak oldu. Tabii, kamu-
oyu aragtirmalan, bize bu trentin yoniinii gosteriyordu; ama onu nasil 
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degi§tirecegimiz konusunda, artik kantitatif ara§tirmalara degil, birtakim 
kalitatif ara§tirmalara ihtiyacimiz vardi; parti imaji gibi, segmen davra-
ni§lari gibi. §unu da soyleyeyim: Burada bulunan degerli bilim adami ve 
ara§tirmaci dostlarimla yapmi§ oldugumuz yogun gorii§meler sonucunda, 
onlann yapmi§ oldugu ara§tirmalardan yararlanarak, bu sorunlarx bir ol-
giide belirlemeye ve sonra da onlann onlemlerini almaya gali§tik. Mesela, 
hemen gordugiimiiz §ey §uydu: SHP'nin imaji flu goziikuyordu. Once, 
partiyi canlanan, giiler yiizlii bir parti haline getirmeye gali§tik. Hatir-
larsaniz, degi§ik segmen kesimlerinden giiler yiizlii geng insanlar, par-
iak, canli renkler kullandik. O sirada, tabii, televizyonu ve basini heniiz 
kullanma imkanimiz yoktu; ama afi§leri kullandik. Daha sonra, segim 
kampanyasi siiresince yapilacak olan mitinglerin, ozellikle SHP'nin giig-
lii oldugu illerde yapilmasini ve oralarda daha hareketli mitingler yapil-
masim ve televizyon kanaliyla Tiirkiye'ye yayilmasini saglayarak, bu 
trenti yiikseltmeye galigtik ve saniyorum ba§anli olduk. Daha sonra da 
kamuoyu yoklamalarmi izledigimiz zaman, yava§ yava§ SHP'nin yiiksel-
digini gordiik. 

§imdi, t rentin yiikselmesi §oyle bir etki yaratiyor: Her §eyden once 
kendi te§kilatinizi, kendi taraftarlarmizi motive ediyorsunuz. Bu 50k 
onemli. Yoksa, sizin adiniza gali§acak insanlar bulamiyorsunuz. Ikinci 
onemli husus, —tabi', ozellikle Amerika igin gegerli; Tiirkiye igin ne ka-
dar gegerli bilmiyorum ama— partilere yapilan parasal yardimlar. Dog-
rusu, insanlar, kazanana daha gok para yardiminda bulunuyorlar. Kam-
panyalar da oldukga pahalx araglar. Dolayisiyla, trentin yiikselmesi, size 
yapilan yardimlarin da ar tmasma yol agiyor ve tabii birakmi§ oldugunuz 
tortu da gok onemli. 

§imdi, zaman boyutuyla ilgili, bir degerlendirme bu. Yine zaman bo-
yutu dedigimiz olay igerisinde, bir diger degerlendirme, kamuoyu yokla-
malarinin verdigi bilgi. Yani, bize bir feed back sagliyor. Hedef segtigi-
miz gruplara belirledigimiz temalari i§ledigimiz zaman, bunlarm etkisinin 
ne oldugunu, kamuoyu yoklamalarindan izliyoruz. Diyelim ki, kadinlara 
yonelik bir kampanya yapiyorsak ve kadinlarda oyumuzun arttigini go-
riiyorsak, o zaman yaptigimizin dogru oldugunu du§iiniiyoruz ve buna 
devam ediyoruz veya tam tersi, yeterince bir etki yaratmami§sak, o za-
man yeni temalari devreye sokarak, sonug almak istedigimiz kesimlerden 
tepki almaya galigiyoruz. 

§imdi, derinlik etkisi, derinlik boyutu dedim. Genellikle, kamuoyu 
yoklamalannda ve Tiirkiye'de yapilan ve yayinlananlarda, biliyorsunuz, 
bir segmenlerin partilere gore oylarmi nasil vermeyi dii§undiikleri agik-
laniyor, bir de alt gruplar itibariyle bu segmenler inceleniyor. Meseia, 
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cinsiyet ayrimina gore, cgitim diizeyine gore, meslek gruplanna gore, 
kent ve kir ayrimina gore degigik boliimler soz konusu. Bu bilgiler bize, 
hedef kitlenin saptanmasinda son derece yararli ipuglan veriyor. 

Siyasi kampanyada hedef kitle belirlenirken, kriterler a§agi y u k a n 
§unlar oluyor: Bizim gekirdek segmenimiz, zaten bizi destekliyor; onun 
;gin enerji ve zaman, hatta para ayirmamiz gok fazla gerekli degil. Aym 
§ekilde, kar§i partinin veya partilerin gekirdek segmenleri var; bunlan 
da kampanya siiresince etkilememiz mumkiin degil. Qunkii, kampanyalar, 
ancak kisa vadeli hedeflere yol alan mekanizmalardir. Kampanyalarda, 
segmenin yanina gideriz, segmeni yanimiza getiremeyiz. O uzun donemli 
bir i§tir. 

§imdi, demek ki, bizim igin kendi gekirdek segmenimiz ve rakiplerin 
gekirdek segmeni gok onemli degil. Ortada kimler kaliyor? Kendi blokumuzu 
sag ve sol diye merkezden ikiye bolecek olursak, solda yer alan —SHP 
igin konu§uyorum— bir diger parti, DSP var. Bu DSP segmenleri de bir 
olgiide bizim igin kazanilabilir segmenlerdir, oyle bakiyoruz; arti ,ortada-
ki kararsiz segmenler bizim igin kazanilacak segmenlerdir; arti, sag ke-
simde yer alan ve kamuoyu aragtirmalarinm bize gosterdigi, mesela ANAP 
igerisinde, DYP igerisinde sosyal demokrat segmenler var. Bunlara, yine 
kamuoyu ara§tirmalarmdan hatirlarsiniz, "O partiye oy vermezseniz, ki-
me oy vereceksiniz" diye soruldugu zaman, a§agi y u k a n o tortulari bir 
olgiide yakalayabiliyorsunuz. 

Bir de, tabii, rakip segmenler igin hig kampanya yiiriitmiiyor degiliz, 
yiiriitiiyoruz. Orada da hedefimiz §u: Onemli olan, sagda, biiyiik partiden 
kiigiik partiye gitmesini saglamak. Biliyorsunuz ki, sizin yapacagmiz atak-
lar, oradan size oy getirmeyecektir; ama, giiglii rakibinizin giiciinii azal-
lacaktir veya ona yaratacaginiz gtivensizlikle, onun segmeninin sandiga 
gitmemesini saglayacaksinizdir. 

Gordiigiiniiz gibi, Tiirkiye'de biitiin kampanyalar neredeyse sadece 
ortadaki kararsiz segmene yonelik, olarak yapiliyor. Biraz DSP segmeni-
ne de kampanya yapmistik. Hatirlarsiniz, '"Oyuna gelme, bo§a oy verme" 
diyerek, DSP segmenme yonelik bir kampanyamiz olmugtu; bunu hem 
televizyon konugmalan sirasinda hem de basinda ve meydanlarda slogan-
ia§tirarak da kullanmigtik. Tabii, bu kadar dar bir segmene oynadigimzda, 
herkes buna oynuyor; rakipleriniz de ortadaki gruba oynuyor. 

^imdi, belki gok ciddi bir sorun, bu ali§kanliginizi segim kampanya-
sindan sonra birakmaniz. Yoksa, partinizin kimligi konusunda ku§kular 
yaratirsmiz. Yani, herkes ortadaki insanlara oynadigi zaman, sizin artik 
topiuma biiyiik soluklu nedeiler gostermemz, onlari istedigmiz dogrultu-
da gekip gotiirmemz miimkun degildir. Kampanyalarm, dedigim gibi, kisa 
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donemli hedefleri vardir ve o donemlerde sizin segmeni siiriiklemeniz soz 
konusu degildir; hata olur bu. Qiinkii, kendi taraftariniza seslenseniz. ta-
rafsizligi kaybedeceksinizdir. Kararsizlara oynarsaniz ve bunu da hep siir-
diiriirseniz saniyorum, siyasi soylemde gok parlak bir sonug alamazsiniz. 

§imdi biz ne yaptik peki? DSP ornegini verdim. Biz, bu kamuoyu 
aragtirmalan yayinlandigi zaman §unu gordiik. SHP, genglerde ve ka-
dinlarda oldukga zayif goriiniiyordu. Tabii bir de §u var: Zayif oldugunuz 
yerlere kampanyanizda egilirsiniz; ama bunlardan da sonug alabilecek 
kisima yonelirsiniz. Qiinkii, zayif oldugunuz yerler vardir, onlara ulaga-
miyorsaniz zaten yapacak pek fazla bir gey yoktur. Kirsal kesimde de 
SHP'nin zayif oldugu yerler vardi; ama o donemde ulagabilecegin arag-
lar gok sinirli. Yani, bazi kesimlere ancak televizyonla ulagmak miimkiin. 
Onu kullanana kadar yapacak bir gey yoktur; ama gengler ve kadinlar 
bizim igin ciddi potansiyeldi ve kolay etkileyebilecegimiz bir kitle ola-
rak goriiyor idik. Bir de tabii, —ticari reklamlarda da aym prensip ge-
gerlidir— higbir zaman kalabaliga seslenmemek gerekir; ozel olarak ses-
lenmek gerekir. "Sevgili Tiirk Milleti" dendigi zaman, bilmiyorum kim-
se bagim gevirip bakar mi? Ama, "Sevgili gengler" dediginiz zaman, geng-
ler size bakar; "Sevgili kadinlar" dediginiz zaman, kadmlar size bakar. 
Biz de hem kampanyamizda, hem basin ilanlarmda hem de televizyonda 
bunu yaptik. Daha sonra hazirladigimiz hareketli dort filmin ikisinden 
bir tanesini kadinlara, bir tanesini de genglere ayirdik. Nitekim, daha son-
ra kamuoyu yoklamalarinda, SHP'nin her iki grupta da ciddi ilerlemeler 
sagiadigini tespit ettik. 

Tabii, bu hedef kitleyi belirlerken, aym zamanda bu kigilere neler 
soyleyeceginizi de bilmeniz gerekiyor. Kamuoyu yoklamalannin bize yar-
ciimci oldugu bir diger alan da bu; Kampanyanin temalarmi. belirlemek. 
Bunun igin de, genellikle kamuoyu aragtirmalarinda, hepiniz biliyorsunuz-
dur, segmenin en gok gikayetgi oldugu konular belirlenir, bunlarin listesi 
yapilir. Gerek 1987'de, gerekse 1988'deki referandum kampanyasinda, enf-
lasyon neredeyse tek iki haneli sorun olarak belirmigti ve belliydi. Diye-
lim ki, bizim kargi kampanya yaptigimiz partinin yumugak karni belliydi, 
bu ana temamizi olugturdu; fakat, kadinlara ve genglere seslenirken, on-
lara ozgii t emalann belirlenmesi igin kamuoyu aragtirmalanni degil, ama 
bu konuda yapilmig ozel aragtirmalardan —bunlarin sayisi gok az, nere-
deyse yok— yararlandik. Biraz aragtirmaci arkadaglarimizm sagduyusu, 
biraz da ogretim iiyeleriyle yapmig oldugumuz temaslar sonucu, onlarm 
kiigiik aragtirmalanndan yararlanarak, belli temalar belirlemeye galig-
migtik. 

Sorunlarm belirlenmesi ve kime, neyi soyleyeceginizi belirledikten 
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sonra, artik hedef kitlenizin nerede oldugunu biliyorsaniz, nerede ya§adi-
gmi, ne okudugunu, ne yaptigim biliyorsaniz, o araglarla onlara gidiyor-
sunuz. Diyelim ki, kadinlara seslenirken, kadin dergilerini segmek gibi; 
genglik igin, genglik dergilerini segmek gibi ve onlar igin televizyon filmi 
yapmak gibi. 

O sirada PlAR'in, KONDA'nin yaptigi ara§tirmalardan, sonuglari al-
mi§tik .Mesela, Sayin inonii dordiincii sirada goziikiiyordu. Dolayisiyla 
kampanyamizda —zaten siyasi kampanya, liderler iizerine kurulur— ozel-
likle ba§larda Sayin inonii 'nun ozelliklerini one gikartici gali§malar yap-
lik. Bunun igin bol miktarda kalitatif ara§tirmaya ihtiyag var. Yine bu 
konuda, Saym Niliifer Gole'nin, Sayin Yilmaz Esmer'in, Sayin Tanla'nm 
yapmi§ oldugu gali§malardan comertge yararlandik ve gerek parti imaji, 
gerek liderin imaji ve gerekse toplumun liderden —tabii, segmenin ozel-
liklerini de bildikten sonra— ne bekledigini tespit ettikten sonra, eliniz-
deki o ozellikleri anlatarak, gerekli taninmayi sagliyorsunuz. §oyle soy-
leyeyim: Aym mesaji siz veya ben, topluma aktarsak, emin olabilirsiniz 
ki kimse bizi dinlemez; ama lider, ayni mesaji verdigi zaman etkisi gok 
ba§ka olur. 

Burada bitirsem iyi olacak. Bundan sonra sizlerin kampanyalann ozel-
ligiyle veya yiiriitiilen kampanyalaria ilgili sorularinizi cevaplandiraca-
gim. Yalniz §unu soyleyeyim: Esasmda, kampanyalann ana temasi veya 
segim platformunun belirlenmesi, bu tu r kantitatif ara§tirmalarla olmaz. 
Aksine, uzun donemde, toplumun ekonomik, siyasi, kiiltiirel ana akimla-
rini yakalamanizla miimkundiir ve kampanyayi da onun iizerino oturtur-
sunuz. Bu soziinii ettigim ba^ka ba§ka ozelliklerdi; ama kampanyanm ozii, 
bunlarm gok dogru tespit edilmesi ve onun iizerine oturtulmasiyla miim-
kundiir. Bunlar da kalitatif ara§tirmalarla bulunayor. Bu konuda hem 
dostlarimzdan yararlanarak hem de kendi grubumuzda yapmi§ oldugu-
muz ara§tirmalarla ana temalari yakalamak gerekir. Mesela, "limon" bi-
raz boyle gikti; "Hayir deyin, dersini verin" de yine bu tur gali§malarin 
sonucu olmu§tur. 

Qok te§ekkiir ederim. (Alki§lar) 

BALKAN — Biz te§ekkiir ederiz Saym Ural. 
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OZGtTN BlR ILETl§lM DALI OLARAK 
"SIYASi REKLAMCILIK" 

Ege ERNART 

Once kendimize §unu sormamiz gerek: "Siyasi Reklamcihk" deyimi, 
ne derece dogrudur? Kannrnzca, Siyasal ileti§im eyleminin tanimi "siya-
sal propaganda"dir. Qunkii, pi-opaganda: Bir ogreti, dii§iince inang ve ben-
zerlerini, ba§kalarina tanitmak ve benimsetmek amacini giiden ileti§im 
gabalarmin tiimiinii kapsar. Qagimizdaki genel anlamiyla, propaganda, bi-
reyin ve bireyler arasi yolla, geni§ kitlelerin belli bir konudaki genel go-
iii§unii degi§tirme giri§imidir. Gene, gagimizdaki genel kullanim alanla-
riyla, propaganda, kitlelerin siyasal felsefi ve dinsel gorii§lerini etkileme-
ye yonelik bir eylemdir. Reklam ise, tiimiiyle tecimseldir. Maddi ya da 
manevi temettii bekleyen bir iletigim yatirimidir. 

Bu verilerin ardmdan, akla hemen §u soru geliyor: Siyaset erbabimn, 
meydanlarda a t t ik lan nutuklar da bir propaganda etkinligi degil midir? 
Bu tiir etkinlikler bizim bilgimizin de, konumuzun da di§indadir. Biz, ko-
nuya, kitle haberle§me araglannda siyasal ileti§im agismdan yakla§acagiz. 
Ne var ki, meydan hatibi tipki bir t iyatro aktorii gibi, oyununu izleyici-
siyle birlikte oynar. Zamanlamasmm duygu ve heyecan dozunu, sirasinda 
dogaglamasini, izleyicisine gore geli§tirir. Burada, ki§isel yetenek, kariz-
ma ve benzeri bireysel ogeler, her tiirlii sistematigin di§mda ve hig bir 
disiplini olmayan, anlik yaratici kivilcimlar rol oynar. 

Oysa, kitle haberle§me araglannda durum bambagkadir. Bir yazili 
basin mesajinda, bir karizmayi nasil yansitabilirsiniz? Televizyonda, tek 
gozlii giplak bir objektif kar§isinda, hangi izleyiciye gore zamanlama, 
duygu dozu ayarlamasi hat ta kekelemeden bir dogaglama yapmada nasil 
ba§arili olabilirsiniz? Demek oluyor ki, meydan hitabeti ile kitle haber-
le§me araglannda yapilan siyasal ileti§im, tiimiiyle birbirinden farkli iki 
ayri kavram, iki ayri edimdir. Birinci konuda hig bir uzmanligimiz yok-
tur. ikinci konuda ise, deneyim yolu ile, pragme ile edindigimiz bulgulan 
ve verdigimiz sonuglan ilgilerinize, §oylece sunabiliriz: 
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Biitiin siyasal iletigim eylemlerimizde, tek bir ogretiden yararlandik. 
O da, evrensel anlamda genelgeqer, reklamcilik disiplini, reklam sistema-
tigidir. Bu noktada, reklam disiplininden, ne anlamak gerektigini ozetle-
mekte fayda var. Reklam, kesinlikle, bir yatirimdir. Bagka hig bir gey 
degil. Her yatirimin tek bir amaci vardir: Maddi ya da manevi verim. 
Kar. Unutuimasin ki, yeryiiziinde, kendi parasini degil, bagkasnun parasi-
ni yatirima doniigtiiren, riske atan ender ig kollarindan biri de reklam-
ciliktir. Temel inancimiz odur ki, reklamda yaraticilik yoktur. Akilcilik 
vardir. 

Konuyu goyle agalim: Reklamda sanatsal anlamda yaraticilik olmaz. 
Reklam ne sanattir. Ne bilim. iletigimin, umutsuzluk verici giigliikleri kar-
gisinda, her tiir sosyo-ekonomik ve sosyo-kiiltiirel veriden yararlanarak, 
kuralsizlik iginde, kendini nergiin yeniden yaratmak zorunda olan oir 
disiplindir yaraticilik. Ige bu agidan bakilmca, her disiplinden beklenme-
si gereken yaraticilik ve akilcihk, reklam ciliklan da beklenmelidir. Me 
fazla, en eksik. Dahasi... reklam, bir pazarlama sorunu varsa ve bu so-
runun goziimiine iletigim yoluyla bir katkida bulunma umudu varsa, dev-
reye girer. Sonugta, reklamcilik, iletigim yoluyla, pazarlama sorunlarina 
goziim bulma uzmanligidir. Bu igin, yaraticilikla tek ilgisi, gignenmig pa-
tikalardan gegmek degil, ozgiin iletigim yollari agmaktan ibarettir. Lise 
egitiminden beri, bir sorunu iyi anlamarun gozumu bulmak demek oldu-
gunu hepimiz biliriz. Bir pazarlama sorununu anlayabilmek, o kadar ge-
tin ve getrefil bir konudur ki, iletigim sanati, bir anlamda, reklamverene, 
igin sahibine- soru sorma sanatidir. iste, tiim siyasal iletigim etkinlikle-
l inde yararlandigimiz sui-generis kurallar, bir agagi bir yukari, bunlardan 
ibarettir. 

Kazandigimiz deneyim ise: 1979'da Ecevit iktidari dcineminde, TUSIAD 
adina yapilan basin kampanyasi, 1983 Genel Segimlerinde ANAP propa-
ganda kampanyasi, ekip olarak... Daha sonra, tumu ANAP adma olmak 
iizere, 1984 Yerel Segim Kampanyasim, 1986 Ara Segim Kampanyasim, 
1987 Referandum Kampanyasim, 1987 Genel Segim Kampanyasmm, kit-
le haoerlegme araglarindaki tiim taaliyetlerini, bireysel olarak, uretmig 
ve uygulamig bulunmaktir. Bu arada, 1983'ten 1988 Genel Segim sonrasi-
na kadar "icraatin tginden'' adiyla tanman TV programi yazmig ve yo-
netmig olmaktir. Bu deneyimin lgigmda, gozlemierimizin ve saptamalan-
mizi 2 olay oykiisii (case-history) halinde sunmak isteriz. 

Olay Oykiisii 1 

Anavatan Partisi Propaganda Kampanyalari. 
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Genel Veriler: 

1982 yiii sonlarina do^ru yeni kurulan Anavalan Partisi, Tiirkiyc cle, 
iJk kez oiarak, turn yelki ve sorumiulugu bir reklam §irketine tevdi etme 
karariyla, Manajans'a ba§vurniu$stur. Konu her iki taraf igin de gok yeni-
dir. Ozellikle ajans agismdan pek gok kaygi ve ku§ku mevcuttur. Bir ti-
cari kurulu§, nasil olur da, etkin oiarak, bir siyasal yan tutar ve emegi 
ile destekler? Ana gelir kaynagi hatta varlik nedeni olan mii§terilerinin 
Vepkisi ne olacaktir? AiSiAP kazanirsa, neier olabilir? Ajans, en fazla 
' miisadeye mazhar" rekJam §irketi durumuna mi dii§ecektir? ANAP kay-
bederse, ajans hakettigi ya da etmedigi bir ba§arisizlikla mi zedelenecek-
tir? Uz,un tarti§malarm araindan, beliiii on ko§ullarla ve iki temel tut-
kuyla, bu kampanyayi yapma karari verilmi§tir. 

On ko§ul §udur: Anap yoneticileri, tipki her reklamveren gibi, gok 
agik-segik, net ve igten bir brief vereceklerdir. Ajansi, kendi or taklan bi-
lecek ve sorulan her soruyu cevaplayacaklardir. Iki tu tkunun birincisi, 
Tiirkiye sevdasidir. Ikincisi ise. meslek sevgisi. Konuyu §oyle agalim. 
1950'den 1980'e kadar, Turk demokrasisi, ne gekmi§se, siyasi diizeysizlik-
ten gekmi§tir. Burada kullandigimiz siyasi diizeysizlik, rakip partilerin 
birbirlerine kar§i olan dilsel tutumlaridir. Ajans oiarak, umulmu§tur ki, 
geli§en Tiirk reklamciliginin en yaman rekabet iginde dahi, kullandigi 
uygar ve diizeyli dil, son derece nevraljik bir segim kampanyasinda, tek 
partiden olsa dahi, kitle haberlegme araglarin da giksm, yari§ma, diizeyli 
bir ortam da siirdiiriilsun. 

Ikinci tutkuya gelince, bir halk deyimiyle "her boyayi boyamistik, 
bir, fistiki ye§il eksik kalmisti. Onu da boyayalim, meslek hayatimizda, 
bir de siyasal kampanyaya giri§elim" tutkusuydu. Anavatan Partisi yone-
ticilerini, ilk briefing toplantisma davet ettik. 4 saat boyunca, Genel Bal-
kan Sayin Tur gut Ozal'i, bir soru bombardimanina tuttuk. Toplanti so-
nunda, vardigimiz kani §u oldu: Kar§imizda, ne istedigini bilen ve ama-
cina nasil ula§acagim son derece iyi bilen, agik-segik, net konu§an bir Ge-
nel Ba§kan ve bir kurucu heyet vardi. Reklamci deyimiyle "iiriin iyi" idi. 

§imdi.., ticari ileti§ime ili§kin bir gergegi ifade etmenin tam sirasi-
dir. Eger iiriin iyi degilse, dunyanin en ba§arili reklam kampanyasi, sa-
tiglarin siirekli oiarak artmasim saglayamaz. Insan bir kere aldanir. Ve 
aldatildigi igin, derin bir ofke duyar. Bu nedenledir ki, kalitesi de, fiyati 
da, ikinci simf bir iiriin, reklamsiz yillar boyu ya§ar. Ama, ikinci simf 
bir mal, reklam yoluyla, birinci simf oiarak kitlelere tanitilirsa, marka 
kesinlikle batar. Bu olgu, meslegimizin §a§maz bir kuralidir. Gergekten, 
profesyonel reklamcilann gergege olan diigkiinlukleri, ahlaki kaygilardan 
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gok, meslek bilincinden kaynaklanir. Bir diger veri ise, ders galigmadan, 
reklamcilik olmayacagidir. 

a) Pazar bilgisi 

b) Oriin bilgisi 

c) Iletigim teknigi 

edinilmeden yapilan her iletigim faaliyetinde, lska payinin, f ire paymm 
50k biiyiik olacagi kesindir. Siyasal propaganda konusunda, gok saglam 
bir iilke bilgisi (tarihi, cografyasi ve ozellikle ekonomisi) olmazsa, aym 
sonugla kargilagilir. Bu nedenle, ANAP'm propaganda sorumlulugu alinin-
ca, ders galigir gibi, Turkiye galigilmigtir. §u ana kadar sunduklarimiz, 
ANAP'm, basin reklami yapismdaki propaganda mesajlariyla ilgilidir. Ha-
tirlanacagi gibi, 1983 segimlerinde, siyasal partilere, birincisi 20, digerleri 
10 dakika olmak iizere 10 televizyon konugmasi hakki taninmigtir. 

Ozgiin Veriler: 

Ajans olarak, gu karari aldik: Ticari iletigimde "copy strategy" dedi-
gimiz bir yontem uygulariz. Siyasal iletigimde aym disiplini korumayi 
en saglam yol gordiik. Profesyonel bir "copy strategy" §u ogelere yaslamr: 

1. Hedef grup: (Kimdir) 

2. Yaratilmak istenen marka imaji: (Marka olmazsa, reklam olmaz) 

3. Tiiketici temel menfaati: 

4. Destekleyici unsurlar: 

§imdi... Tiiketici temel menfaatinden ne anlamak gerekir? Qok iyi 
bilindigi gibi, bir oneri iki ayri igerik tagirsa, hig biri kitlelerce anlagil-
maz. Bu nedenle, tiim reklam ajanslari iiriin ya da hizmete iligkin, en sa-
tici olduguna inandigi ozelligi VP yalniz 0 ozelligi vurgular. Mesleki dil-
de, biz buna "unique selling proposition" diyoruz. Yani, biricik ve temel 
satig vaadi. Daha agik bir ifadeyle, tiim bir reklam biitgesini tek bir kav-
rama yat i rmz. Anavatan Partisi 'ni, reklamci mantigiyla, bir iiriin olarak 
ele almca, §unu gordiik: Akilci yol, tiim biitgemizi tek kavrama, daha dog-
rusu tek bir insana yatirmakti. Bu kigi ise, Genel Bagkan Sayin Turgut 
Gzal'di. "Star strategy" dedigimiz yontemden yararlanmaga karar verdik. 

Bir diger kararimiz ise, gu oldu: ANAP adina, televizyonda, yalmz 
Sayin Ozal konugacakti. Ve ninayet, Sayin Ozal'm tiim konugmalarmi, 
ajans kaleme alacakti. Tiirkiye'de, boylesi agir bir tagin altma elini so-
kacak kag reklamci, boylesi bir galigma yontcmine nza gosterecek k a ; 
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Genel Ba§kan vardir, bilemeyiz. Dugiincemiz, televizyonda, en parlak do-
gaglamanm dahi, gali§ilmi§ bir metinden zayif kalacagi yoniinde idi. Sa-
yin Ozal da, elbette ki, her tiirlii denetim hakki kendilerine ait olmak 
iizere, ajansin bu yoldaki onerisini kabul etti. Saninz, Tiirkiye'nin ilk 
"ghost writer"i (hayalet yazar) bu sat i r lann sunucusu olmu§tur. Brief 
ve esin kaynagi, dogal olarak, Saym Ozal'dir. Segim sonuglarini, hepimiz 
animsiyoruz. izleyen tiim segim kampanyalannda hep aym yontem kul-
lanilmi§tir. Bu deneyimlerin i§iginda varilan ortak sonug, propaganda ala-
ninda, en etkin medianin televizyon oldugudur. 

§imdi, bir ba§ka ve gok onemli noktaya deginmek gerek. Bir reklam-
ci, hedef grubu olarak, en fazla 1 milyon ev hanimina, diyelim, fazla faz-
la 2 milyon tasarruf sahibine seslenebilir. Reklamciligin, ileti§im yoluyla, 
sati§ina katkida bulundugu iiriin ya da hizmetin, ulkemizde, 3 milyondan 
fazla alicisi yoktur. 28 milyon segmene, 28 milyonluk bir alici kitlesine 
nasil seslenmeli? Hele, Tiirkiye'miz gibi hemojen degil, her anlamda he-
terojen bir iilkede... Kullandigimiz yontem §u oldu: 

a) Once, iiriinden kaynaklanmak. Yani, Saym Ozal nasil konu§uyor-
sa, benzeri bir konu§ma bigimi (daha dogrusu, yazma bigimi) 
edinmek. 

b) Reklamda, her zaman kullandigimiz ari, duru ve kolay anla§ilir 
temiz bir tiirkge kullanmak. 

c) Hig bir zaman, uzun tiimce kurmamak ve her tiimceyi bir parag-
raf yogunlugunda yazmak. 

Deney, bize, tut tugumuz ileti§im yolunun —hig degilse —yanli§ ol-
madigmi gostermi§tir. 

Olay Oykii II 

1983 Genel Segimlerinden sonra, yani, Saym Ozal Ba§bakan olduktan 
sonra, Ankara 'dan bir telefon aldik. Telefonda "TRT Kanununun 19. mad-
desini okuyun ve bu maddeye dayanarak bir program yara tm" deniyor-
du. Kanun maddesini okuyunca gozlerimize inanamadik. Anla§ilan, 12 
Eyliil yonetimi "en fazla miisadeye mazhar parti"nin segimleri kazanaca-
gi ongoriisii iginde, TRT kanununa boyle bir madde eklemi§ti. 

I§te "Icraatm Iginden" boylece dogdu. 

Siyasal ileti§im alamnda, 60'a yakin programda, Sayin Ozal'in tiim 
konu§ma metinlerini ve programm genel gorsel yonetmeligini yapmi§ bi-
rinin, biiyiik dersler aldigmi soylemek gerek. Siyasal ileti§im, tipki ticari 
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iletigim gibi, tek bir temele yaslaniyor: Akilci vaad. Tiirkiye'nin, hi? kug-
kusuz iistiinde en 50k konugulan televizyon programi "Icraatin iginden", 
temel bir misyonu yerine getirmeye yoneliktir. Karamsarliga kargm, bir 
nlusa umut verrnek. Iyimserlik agilamak. Bunu yaparken de, gergekleri 
garpitmadan, gergeklerden yararlanmak. En kotiimser benzetmeyle, yari 
dolu bardaga, dolu olan agisindan bakmak. 

SONUQ: 

Yeryiiziinde "icraatm iginden" benzeri siyasal bir TV programi var 
rm, yok mu, bilgiinizin diginda. Ama, 5 siyasal segim kampanyasi, 60'a ya-
kin icraat Programinin ardindan aldigimiz dersleri, goylece ozetleinek 
mumkiin. 

© Iktidar agisindan, siyasal iletigimin temeli iyimserliktir 

® Propaganda girigimini, geg.erli ve inanilir kilan, diiriist bir ozeleg-
tiridir. 

© Hig kimseyi, averaj, Turk insamndan daha az bilgili gormemekte 
fay da vardir. 

® Siyasal iletigim dili, Tiirk aydinmin giindelik aili oldugunda, tiim 
bir toplum bunu anlamaktadir. 

9 Tiirk halkina bir mesaj iletmek gerektiginde, bu iilkeyi, ne kadar 
gok sevdigimizi anlatabilmek, iletigimin odak noktasidir. 

Saygilarimla. 
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YAZILI VE ELEKTRONiK BASIN VE KAMUOYU YOKLAMALARI 

Ertugrul OZKOK 

Buyurun Sayin Ozkok. 

Dog. Dr. Ertugrul OZKOK: Tegekkiir ederim Sayin Bagkan. 

1970'li yillarda, akademik gevrelerde, disiplinlerarasi yaklagim modasi 
yayilmaya baglamigti. O zaman ben de akademisyendim. Bu, moda olarak 
baglamigti, gok da keyifli bir geydi. 1960'lardaki Amerikan kantitatif sos-
yolojisinden biraz insanlan uzaklagtirdigi igin, keyfi biraz daha artiyordu, 
ukalalik yapma gansi daha fazla artiyordu insanlarda. Dolayisiyla, ona, 
o zamanlar moda olarak baglamigtik; ama, sonradan 50k sevdik bu enter 
disipliner yaklagimlari ve 1980'li yillarin baginda, bunun yalnizca moda 
degil, ayni zamanda gerekli bir gey olduguna inandirmaya bagladik ken-
dimizi ve iyiki de oyle yapmigiz; 1980'lerin ortalarina dogru da, bunun 
gergekten yararli bir gey oldugunu gordiik. 

§imdi, enter disipliner yaklagimlarin bu keyif verici yam digmdaki 
faydaci yanini bir yana birakarak, gu anda boyle bir toplantida bulugma-
mn keyfini dile getirmek igin boyle kiigiik bir girige ihtiyag duydum. 
Qiinkii, mesela gergekten gok merak ettigim Mehmet Ural'i burada tani-
dim, biraz once tanigtik. Bunun diginda, universite gevrelerinde gok tak-
dir ettigim —gimdi birkag kiginin ismini verirsem, obiirlerini unutma ris-
kini goze alacagim igin, adlarmi soylemeyeyim miisaade ederseniz— bir 
siirii meslektagimla kargi kargiya geldim. Biilent Tanla ile de —burada 
yalmz oldugu igin, Onun da ismini verebilirim; dolayisiyla bir riski yok 
onun— kargilagtigim igin, tekrar bu enter disipliner yaklagimlarin ve bun-
larm, yalnizca yaklagim degil, ayni zamanda gegitli hiziplerden, meslekler-
den insanlari bir araya getiren forumlarin ne kadar yararli oldugunu go-
riiyorum. O yiizden, bu sempozyumu diizenleyenlere tegekkiir etmek iste-
rim; en azmdan —kendi agimdan— bana boyle bir mutlulugu tekrar ver-
dikleri igin. 

§imdi, kamuoyu aragtirmalari ve elektronik medyalar ve yazih med-
yalar; bana bu gergeve igerisinde bir konu verildi. Aslinda, bu konunun 
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daha, galiba, vurucu bir gekilde formiilasyonu gerekirdi; o da bence, "ga-
zeteci ve kamuoyu ara§t i rmalan" konusudur. Qiinkii, her §eyden once, 
"gazetecinin goziinde kamuoyu ara§tirmalari nedir?"e bakmak ve bura-
dan baglayarak bir yakla§im formiile etmek daha keyif verici, daha ilgi 
gekici, daha man§etlere gikici bir §ey olabilirdi toplanti agisindan. 

§imdi, o yiizden ben, miisaade ederseniz, konuya buradan girerek go-
rii§lerimi dile getireyim. Yani, bu goriiglerin ille de dogru oldugunu soy-
lemek istemiyorum; ba§tan bunu belirteyim. Yani bir takim varsayimlarim 
yok. Gazeteciligin bana getirdigi biraz gev§eklik var. O yiizden de, o gev-
geklige siginarak, 50k da bilimsel oldugunu iddia etmeyecegim bir simum 
yapmaya gali§acagim size; ama, sonunda da goreceksiniz ki, gazeteci ile 
kamuoyu ara§tirmalari arasmdaki ili§kilerin gok biiyiik bir siibjektif te-
meli var ve o siibjektif temel, bu araglarm kullamlmasmi da etkileyici 
oluyor. O yiizden de, burada belki de boyle bir siibjektif yam agir basan 
bir bildiri sunarsam, daha yararl i bir i§ yapmi§ olurum. Qiinkii zaten, 
obiir yoniinii konuguyoruz, biraz once Muharrem Bey'in yaptigi konu§ma 
50k ilgimi gekti, dikkatle de izledim. Dolayisiyla, bana dii§en gorev de o 
degil herhalde. 

§imdi, kamuoyu ara§tirmalarinm basmda kullanilmasi ve siyasi ka-
muoyu ara§tirmalari Avrupa 'da 1970'li yillarda moda olmaya ba§ladi. 
Yani, segmen egilimleri, segimlere yaklagirken, segmenin part i ler arasm-
da dagilimi ve oy hareketlilikleri bakimindan. En azmdan, ben Fransa'yi 
hatirliyorum, orada gok moda olmu§tu ve tarti§malari da beraberinde 
getirmi§ti. Yani, demokrasi ve kamuoyu anketlerinin yayilmasi agisindan 
biiyiik bir tarti§ma ortaya gikmi§ti. Kamuoyu anketleri 1940'lardan beri 
var ve 1950'lerde etkinle§ti; ama, bunlarm demokrasi agisindan tarti§il-
malari, bun la rm medyalarda yayilmaya ba§lamasindan sonra ortaya gik-
ti, bence gok da ilkel bir varsayim etraf inda geli§ti. Bunlar, segmenlerin 
oy egilimlerini, siyasal davrani§lanni etkiledigi igin, "gazetelerde yayin-
lanmasin" denildi ve ozellikle, siingusii dii§en parti ler bu g6rii§ii savun-
maya ba§ladilar; ama saniyorum bu tartigmalar art ik a§ildi ve bugiin, 
kamuoyu ara§tirmalan, medya lann kullandigi en onemli araglardan b in 
haline geldi. 

Tiirkiye'de ise, kamuoyu ara§t i rmalanmn medyalarda yer almaya ba§~ 
lamasi, 1980'li yillarda oldu ve ilk etkin kullanimi, yanilmiyorsam 1983 
yilidir. 1970'li yillarda Nermin Hanimm yaptigi ara§tirmalar vardi; fa-
kat, medyaya etkin bir bigimde yansimasi ve bunun aym zamanda b i r 
ticari meta oiarak da medya diinyasina girmesi, 1983 segimlerinin once-
sine rastlar. Dolayisiyla, bu bizim agimizdan, toplumumuza yeni girmi§ 
bir aragtir ve ta r t i§malannm daha bitmemesi de, bir olgiide bu yeniligine 
baglanabilir. 
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Ben, bu 1980'lerde Tiirkiye'de giindeme giri§inin bir ilging korelas-
yonunu kurmaya gali§acagim; ama, onu biraz sonraya birakiyorum. gi in-
kii, medyayla 50k biiyiik ili§kisi var. Ondan once, biraz once konugmamin 
ba§inda degindigim, gazeteci igin kamuoyu ara§tirmasi nedir, bunun kii-
giik bir analizini yapmak istiyorum. 

Gazeteci, yaradili§ itibariyle, kamuoyundan pek haz etmeyen bir ya-
ratiktir. Niye boyledir? Qiinkii, ayiptir soylemesi, Zona hastaligmdan 
mustarip insanlar gazeteciler. Sinir uglan iltihapli ve toplumdaki egilim-
leri herkesten daha iyi bildiklerini iddia ederler ve iddia etmek zorun-
dadirlar. Qiinkii, her giin bir gazete hazirliyorsunuz ve bu gazeteye bir-
takim haberleri biiyiiterek koyuyorsunuz. §u degil de bu biiyiisiin diyor-
sunuz, §u haberlerin, §u tarafi onemlidir diyorsunuz. Yani, siz, bir anlam-
da herkesten daha iyi bilme ve her konuda ukalalik yapma §ansina, ya-
ratili§ itibariyle, t a n n tarafindan verilmi§ bir yeti olarak bakiyorsunuz. 
Dolayisiyla, bir gun, birisi kar§imza gikip, "Karde§im bakin, kamuoyun-
da §oyle egilimler var" dedigi zaman, biraz hafif dudaginizm kenariyla, 
tabii giizel, yani hepimizin artik bilimsel egitimimiz oldugu igin, direkt 
kar§imiza alip, boyle bir §ey olamaz deme cesaretimiz yok; ama, yine de, 
kapilar kapanip kendi igimize kapandigimiz zaman, kiigiik bir guliimse-
meyle "onlara da bakalim!" havasi igerisinde bakiyorduk. 

Dolayisiyla, birden, bizim kar§imiza, kamuoyu ara§tirmacilan gikti 
ve birtakim insanlar giktilar ve "biz, kamuoyundaki trentleri sizden daha 
iyi biliyoruz. Segimlerde oy dagilimi §oyle olacak, bunlar boyle olacak"" 
dediler. 

1983'de, ben gok iyi hatirliyorum, bu varsayimlar ortaya atildigi za-
man, gazetecilerin bir boliimii, bundan pek mutlu olmadilar ve gazete-
cilerin kamuoyu ara§tirmalarma giri§i, yayginla§masi biraz da ticari re -
kabet sonucunda ortaya gikti. giinkii, gazetelerden bir tanesi, belki ote-
kilere gore bilimsel yakla§imlara daha fazla prim verme ihtiyaci duydu, 
belki de haber sikintilanni gidermek igin, kamuoyu ara§tirmalarim iyi 
bir haber kaynagi, bir haber metai olarak gordiiler ve onlari verdikten 
sonra, rakip evde de bu ba§layinca, obiirleri de, "burada boyle §eyler olu-
yor, gok da ilgi gekici oluyor, siyasiler tartigiliyor" dediler ve gazetecilerin 
kendi referans gruplarmda bunlarin tarti§masi yapilmaya bagladi, Ziya 
Bar'a gittikleri zaman, "bugiin, §u gazetedeki §u anketi okudun mu?" 
dendi, siyasetgiler telefon ettiler. Kamuoyu ara§tirmalari sonunda birden, 
biraz da kerhen bizim diinyamiza girdi ve allahtan da girdi. 

§imdi, kamuoyu ara§tirmalari, bizim diinyamiza biraz da kapiyi tek-
meleyerek girdikten sonra, basin diinyasmin bir gergegi haline gelmeye 
ba§ladi; gergegi haline gelmeye ba§lamasinm da gegitli goriiniimleri var . 
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Bu goriiniimleri de §oyle ozetlemek belki miimkun olabilir: Bir kere biz, 
her §eyden once —bunu itiraf etmekte higbir sakinca yok— kamuoyu 
ara§tirmalanna gok inandigimiz igin degil, birinci faktor olarak, bun-
l a n iyi birer haber metal olmasmdan dolayi degerlendiriyoruz. Qvinkii, 
toplumun giindeminde gok onemli bir olay olmadigi takdirde, bir kamu-
oyu ara§tirmasi sonucu bizim igin biiyiitiilecek bir man§et haberidir. Ora-
dan bu haberi veririz. Veririz, ertesi gun de, tepkilerini alarak o haberi 
devam ettiririz. Dolayisiyla, her §eyden once, bizim diinyamizda, kamu-
oyu ara§tirmasi bir manget haberidir ve dolayisiyla onemlidir. Ama, bu 
birincil amaglar, daha sonra, giderek —belki bugiinlerde— onemi artan 
ikincil amaglan da beraberinde getirmeye bagladi. Nedir o? Yava§ yava§, 
birtakim anketlerle, kendi yaym politikalarimizi kontrol etmeye ba§ladik. 
Kendi yayin politikalarimiz derken, her zaman igin toplumda yiikselen 
yildizlarla, kayan yildizlar dengesi ve bunlara baki§lar, gazeteci agisin-
dan onemlidir demek istiyorum. Yani, psikolojik yatirimmizi nereye yapa-
caginizi, degerlendirmelerinizde neye bakarak toplumun gidi§ini gormeye 
galigacaginizi belirlemek agisindan, kamuoyu ara§tirmalarinin getirdigi bir 
fayda var bize. Bu, halen de ikincil bir faydadir, ikincil bir amagtir; be-
nim gorebildigim kadanyla, e t raf tan edindigim izlenimler itibariyle. Bu 
bakimdan da yararli olmaya ba§ladi; ama, giderek bu da yiikselen bir 
amag haline geliyor. 

Ugiincii bir amag §u: Gazetelerin giindemi, yalnizca siyaset degildir. 
§imdi bazen biz haberi ikiye ayiririz. Kati haberler ve yumugak haber-
ler bigiminde ayrildigi zaman, siyaset, zaman zaman ve gogunlukla kati 
haberler arasinda yer alan haber bigimidir. Bunun yaninda, toplumun 
biiyiik gogunlugunun ilgisini geken, toplumun giindeminde yer eden, in-
sanlann giindeminde, siyaset di§inda, onlari konugturan yumu§ak haber-
ler vardir. Kamuoyu anketleri, en azindan, topumun genel ilgi yelpazesi 
iginde, siyaset di§indaki hangi faktorlerin belirleyici oldugunu, halkin 
belirli olaylara nasil baktigini anlamamiz agisindan da bizim meniimiize, 
giinliik giindemimize yeni birtakim konulann sokulmasi agisindan son 
derece onemlidir. 

§imdi burada bir ornek vermek isterim. Gazeteciler, halkla temasi 
oldugunu soylemekle birlikte —ne yazik ki, itiraf etmek gerekiyor ama, 
diinyanin her tarafinda da boyle oldugu igin, bunu gok rahatlikla soylii-
yorum— kendi referans gruplarmda ya§ayan insanlardir. Bir gazeteci, 
halkla gok direkt temasta olan bir insan degildir. Bir gazeteci, zaten sa-
bah giriyor diikkanina, ak§am gikiyor diikkandan ve ak§am giktiktan son-
ra da, gidip, en iyi ihtimalle, gok yorgun degilse, moda bir barda, bir 
kadeh igkisini igiyor, ak§am da birkag kokteyle katiliyor. Diinyasi o. Yani, 
alki§landigi ya da yuhalandigi forumlar, bu kiigiik, mini forumlar. Dola-
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yisiyla, halkin gok biiyiik bir boliimiiniin nelerle ilgilendigini kavramasi, 
her zaman gok kolay degil; ama, biraz agildiginiz zaman, o kiigiik, mini 
forumlarin di§ma giktiginiz zaman, halkin dikkatini geken gok ba§ka ko-
nularin da oldugunu goriiyorsunuz. 

Bunu bir ornekle size anjatmak isterim. Bundan iki yil once, boyle 
bir mini forumu biraz ta§an bir ortamda, benim dikkatimi bir §ey gek-
migti: Tiirkiye'deki §i§e rezaleti, §i§e kapaklarimn agilmayi§i. Ankara gibi 
bir yerde, §i§e kapaklariyla ugragmak, dogrusu gok ciddi bir ugra§ degil; 
giinkii, her gun Ba§bakanm siyasi demeg verdigi, Cumhurbagkanmin, ko-
miinist partisinin kurulabilecegini soyledigi, iki partinin liderinin, kar-
gilikli demeglerle birbirlerini yaralamaya, yumruklamaya gali§tigi bir or-
tamda, §i§e kapagi sudan bir olaydir. Dolayisiyla, bunu man§ete gikarmak, 
her zaman da pek kolay bir §ey degildir. Olsa olsa, ekonomi sayfa lanna 
gidebilecek bir haber olarak degerlendiriyorsunuz. Bu bize bir pazar giinii 
geldi. Aragtirma olarak verdim gocuklara, gocuk pazar giinii getirdi bize 
bu aragtirmanm sonuglarim. Aragtirma dedigimiz de, oyle gok biiyiik, 
yaygin bir aragtirma degil. Gidip iig be§ vatanda§la konu§tu, Coca Cola 
Fabrikasmin, Pinarsu Fabrikasinm yoneticileriyle konu§tu, birkag tane 
doktorla konu§tu hastanelere sordu ve goriildii ki, §i§e kapagim agayim 
derken elini kesip hastanelere ba§vuran insanlarm sayisi gok az degil. 
Yani, acil servislere §i§e kapagi agacagim diye elini kesip, pargalayip, 
tetanos ignesi vurulmaya gelen insanlarm bayagi sayi tut tugu or taya 
gikti. Bunlari birle§tirdigimiz zaman, bir pazar giiniinde, haberimiz ol-
madigi, bir kamuoyu anketinin de elimizde bulunmadigi bir sirada, biz. 
bunu biiyiik haber diye verdik ve inanin, benim gazetecilik meslegindeki 
tecriibem artik iig yili dolduruyor, ben bu kadar fazla destek telefonu, 
mektubu aldigim haber gok az hatirliyorum. 

Demek ki, bu tiir olaylar bizim dikkatimizi gekecek olsa bir takim 
kamuoyu aragtirmalari, bizim o Zono'dan mustarip ki§iligimizi a§an gok 
daha biiyiik birtakim sorunlarla bizi ilgilendirtebilir ve bizim belki de 
okuyucu goziinde itibarimizi artirici etkileri olabilir. 

Simdi, gazeteci goziinde... Ben ayirim yapmiyorum —elektronik ba-
sin ve kitle iletigim araglarinda kamuoyu, anketlerinin roliiyle ilgili ola-
rak— ama gazeteciyle, kamuoyu ara§tirmasi arasmdaki ili§kinin gergevesi-
ni gizmek istedim. 

Ikincisi, 1980'li yillardan itibaren, Tiirkiye'nin gundemine kamuoyu 
ara§tirmalari girdikten sonra, kitle ileti§im araglari agisindan neler ortaya 
gikti, ona bakmak gerekir. Bunun igin, gazetecilerin kamuoyu ara§tirma-
lari kar§isindaki konumuna bakmak gerekiyor. 

Gazeteler, kamuoyu ara§tirmalarmm ne ureticisi, ne de tiiketicisi. 

B . Y. Y. O. 
j K G t Q p b a n e s i 



Gazeteler, kamuoyu ara§tirmalarimn iirettiricisi ve tiikettiricisi. Yani, 
belki garip bir ekonomik kategori; bilmiyorum, ekonomik kategorilerde 
bunlar var mi? iiretici ve tiiketici diginda; ama iireticiye ismarliyoruz, 
tiiketiciye, halka bunlari anlatiyoruz. "Bizim elimizde boyle bir menii 
var, yiyin bunu" diyoruz. Dolayisiyla, Sayin Ural, bizim durumumuz da 
sizden fazla farkli degil. Sayfada gosterme itibariyle, rakami kullanma 
itibariyle, zaman zaman bunun manipiilasyonlari olmuyor da degil. Yani, 
biitiin gazeteler agisindan, bazen belki onyargili, bazen de istemeyerek 
bu manipiilasyonlar soz konusu olabiliyor. 

§imdi, boyle bir iirettirici ve tiikettirici konumundaki arag, mecra, 
bu kamuoyu anketlerini kullanmaya ba§ladiktan sonra, Tiirk toplumu-
nun, tabii ki, giindeminde de bazi yenilikler ortaya gikti. 

§imdi, miisaade ederseniz, bu kamuoyu ara§tirmalarmm basinda kul-
lanilmaya baglamasiyla, Tiirkiye'nin kendi ozelinde —bence— ortaya gi-
kan en onemli etkinin ne oldugunu anlatmak istiyorum. 

Kamuoyu ara§tirmalarinm tarihi gok eskilere dayaniyor. Batili top-
lumlarda 1940'lara kadar, 1930'lara kadar giden, 1950'lerde gok geli§en, 
hat ta bence, kantitatif oiarak biraz da fazla abartmali giden bir ozellige 
sahipti; ama, bunlarm gergekten toplumsal planda yayginlik kazanmala-
n , bir mecraya girmelerinden sonra oldu. Yani, akademik gevrede, maka-
lelerin dipnotu olmaktan gikip, makalelere temel olu§turmaktan gikip, 
gergekten pratik alanda kamuya ula§tigi andan itibaren bunlar toplumsal 
bir yaygmlik kazandi. Yoksa, elbette, birtakim miiesseseler bunlari, kendi 
amaglari agisindan, daha onceden beri kullaniyorlardi; ama basinda bun-
larm yayginla§masi, bunlarm bir anlamda kamunun mall haline gelmesine 
yol agti. 

Tiirkiye'de buna baktigimiz zaman, biraz once, konu§mamin ba§m-
d a da belirttigim gibi, 1980'lerde bu anketlerin medyalara yansimasmin 
gok da tesadiifi olmadigi ve hayirli oldugu gibi bir sonuca variyoruz. 
1980'ler, 12 Eyliil Harekatiyla birlikte, Tiirkiye'de Parlamento di§mdaki 
kontrol mekanizmalarinin biiyiik darbeler yedigi ve dagildigi, goziildiigii 
bir donemdir. Dolayisiyla, 1983 segimlerine giderken biz, bir anlamda ek-
sik, topal bir demokrasinin gergevesi igerisinde, tabii ki, Parlamento di-
§inda, Parlamentoyu kontrol edecek mekanizmalarin da tamamen dev-
reden giktigi bir siyasi olu§um igerisinde girdik buraya. Tabii, bu olu§u-
mun risklerinin ne oldugunu 1983'de pek kavrayamadik, ama bunlar 1983'-
ten itibaren Tiikiye'nin "siyasi istikrar" adi verilen —dogrusu, hakikaten 
pek fazla da galkantili olmadigi— bir donemde, parlamento diye segilen, 
olu§an kurumun etkisizliginde kendini gosterdi. Yani, bir anlamda dort yil-
lik Parlamento —o zaman be§ yildi siiresi ama, dort yilda tamamlandi bi-
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rinci Parlamentonun siiresi— siireci boyunca, sadece denetim mekanizmasi 
olarak kendisinin kalmasi, kendisinin di§inda herhangi bir yol gosterici, 
trentleri belirleyici eylemin ortaya gikmamasi dolayisiyla, demokrasinin 
terazisinin biraz dengesiz kaldigmi gordiik. Biraz daha giinliik dilde soyle-
mek gerekirse, Mecliste segilmi§ olan iktidar partisi, muhalefette kalan 
partiler, muhalefette kalan partilerin kendi ig yapilanmalari, genel ola-
rak halkm trentlerini olgme konusunda, kendisine yardimci olacak Par-
lamento di§i miiesseselerin bu lojistik desteginden yoksun kaldi. "Lojistik 
destek" diyorum, belki bunu bir siyasi parti daha biiyiik bir kolaylik ola-
rak da degerlendirebilir; giinkii, onun Meclisteki gali§malarmm herhangi 
bir kontrol altmda olmamasi, kendi kendine i§i gotiirmesi agismdan daha 
yararli gibi goriinebilir; ama, i§ bunun boyle olmadigini gosteriyor. Genel 
trentler belirlenmeyince, o zaman demokratik i§leyi§ bakimindan da bazi 
sorunlar ortaya gikiyor. 

§imdi, bu donemde, kamuoyu anketlerinin birden yayginlik kazan-
masi, yasama doneminin ortalarmda, halkin genel trentlerinin ortaya gik-
masi agismdan, bir anlamda Tiirkiye'de ortadan kalkan, Parlamento di§i 
demokratik miiesseselerin i§levini yiiklendi. Yani, biz, ANAP'm bir icraa-
t inm ne olgiide halk destegini aldigini ve ANAP'm icraatlar biitiinii ger-
gevesinde, ilk iki yilin sonunda hangi siyasal destege sahip oldugunu gor-
me bakimindan, demokratik kitle orgiitleri, sendikalar, oteki orgiitler ol-
madigi igin, bir tek kontrol mekanizmasi olarak, yol gosterici, igaret edici 
faktor olarak, kamuoyu anketlerine sigindik ve basin siyasi yasaklar ko-
nusunda, §urada burada falan biiyiik bir muhalefeti gotiirdii; ama, en 
azindan kendi muhalefetine destek saglamasi agismdan da kamuoyu an-
ketlerini kendisine tanik olarak gagirdi ve bu tanikligi gok geni§ olgiide 
kullandi. 

Bu bakimdan, ben, Tiirkiye'de kamuoyu anketlerini, 1983 ve 1983'ten 
bugiine kadar gelen siire igerisinde, demokratik i§leyi§e biiyiik katki lan 
olmu§ gali§malar olarak degerlendiriyorum. Yani, bu fonksiyonunu —biraz 
once, biraz da §akayla kari§ik, bize sagladigi giinliik faydalar di§inda—• 
toplumsal, makro diizeyde baktigimiz zaman, en yararli fonksiyon olarak 
goruyorum ve bu yiizden de bunlara harcanan paralarin helal olmasi ge-
rektigini dugiiniiyorum. Pat ronlanma da bunu soyliiyorum. 

§imdi, birinci fonksiyonu buydu. Kamuoyu aragtirmalarmm, bu do-
nem iginde basinla ili§kileri agismdan ikinci fonksiyonu ise, basina, ben-
ce, gok ihtiyaci olan bir randevuyu sagladi. Qiinkii, basin, uzunca yillar 
boyunca, biraz once yine §akayla soyledigim bu ukalaligi yiiziinden, iini-
versitelere de pek ciddi bakmadi. Yani, iiniversiteyle basinin iligkileri, 
ozellikle 1960'li, 1970'li yillarda, sadece, taninmig iiniversite hocalarinin, 
kamuya mal olmu§, kamuoyunda yildizi parlami§ iiniversite hocalarinin 
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demeglerini ya da yazilanni yayinlamaktan gok oteye gegmedi. Yani, iini-
versitenin yapmi§ oldugu ara§tirmalan kullanma konusunda pek comert 
davranmadi. O ara§tirmalara dayanarak kendi politikalarini olugturmak 
konusunda pek comert davranmadi. Universiteyle tek iligkisi bence, iini-
versite ogretim iiyelerine bir tiir soz vermek, kursii saglamak bigiminde 
geligti. Oysa, bu son derece sinirli ve gok da ileriye doniik yatirimlari 
saglayacak bir iligki bigimi degildi. 

YOK'iin gelmesiyle ve 1402 sayili Kanunla, kiigiimsenmeyecek sayida 
beyinin iiniversite di§i kalmasi sonucunda, kamuoyu ara§tirma kurulug-
larina da iiniversiteden ayrilan insan destegi, lojistigi geldi ve bu lojis-
tikle beraber, bunlarin basma yansimalari sonucunda, bence universiteyle 
basin arasinda son derece yapici bir iligkinin kurulmasini da sagladi ka-
muoyu aragtirmalari. Bu da, hig kiigiimsenmeyecek ve bence kugiimse-
meyi birakin, gok onemsenmesi gereken bir iglevdir. Qiinkii, bunun so-
nucunda, ilk defa basma, aym zamanda, sosyolojik, siyasal ve psikolojik 
analizler de girdi ve ben, bu psikolojik analizlerin zaman zaman gok gii-
zel orneklerini de goruyorum basmda. Yani, basmin son derece kotii i§-
ledigi cinayet olaylarma, kriminer olaylara, birtakim kiiltiirel olaylara 
(davranig bigimleri, aile igi davranig, kadin-erkek iligkileri) yaklagimm-
da bu sosyolojik ve siyasal analizlerin de gok biiyiik katkismm oldugunu 
diigiiniiyorum. 

Bir de tabii, kamuoyu ara§tirmalarinin basina yansimasmin iigiincii 
bir yarari oldu. O da, 1970'lerde politik olarak gok lsinan toplum, 1980'de 
birden sogumaya alimnca, bir anlamda buz tuttu, bunun olgiisii kagirildi 
ve politizasyon agisindan toplum bir anda buz tuttu. O buzlarin goziilmesi 
ve kirilmasi agisindan, yani toplumdaki depolitizasyonun kirilmasi agisin-
dan da kamuoyu aragtirmalari, yine, iki segim arasinda bir tiir kontrol 
iglevi gorerek ve zaman zaman siyasi partiler igin, bir tiir segim bigimi 
ortaya getirerek, yani halka gidip e§antiyon iizerinde sorular sorarak, 
egilimleri belirlemesi agisindan, toplumun politizasyonu siirecinde belki 
birinci ve ikincisi kadar olmamakla birlikte, az da olsa bir katkida bu-
lundu. 

Dolayisiyla, benim, kamuoyu aragtirmalari ve medya iligkisi agisindan 
gordiigiim, kamuoyu aragtirmalarmin 1980'lerden sonra basina ve dolayi-
siyla topluma getirdigi birtakim yeniliklere dikkati gekmek gerektigidir. 

Bunlari ozetledikten sonra, medyadaki kamuoyu aragtirmalari agisin-
dan geldigimiz yer nedir? Bilmiyorum, belki yaniliyorum, gok kaba bir 
gozlem olabilir; ama, burada da ilging bazi saptamalarim var. Kamuoyu 
aragtirmalarmin 1983'ten beri gegirdigi evrime bakiyorum, iki tehlikeli 
olabilecek nokta goziime garpiyor; gu anda geldigimiz yer agisindan. Bun-
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lardan birincisi, toplumda politizasyonun dii§iik oldugu donemlerde, ka-
muoyu aragtirmalannin isabet oranlari daha fazlayken, toplumdaki de-
mokratikle§me siireci geli§tikge, sorulan konular basitle§tigi halde, isabet 
oranlarmda, en azmdan eskisine gore daha ba§arili olunamadigmi gozlii-
yorum. Yani, 1983'te Biilent Bey'in yaptigi ara§tirmalarda isabet oranina 
bakiyorum, oniimde §u anda bulunan gali§malar, ki karma§ikti; giinkii, 
daha belirsiz bir ortamda, yeni olu§an siyasal formasyonlarin ortaya gik-
tigi bir ortamdaydik ve siyasal davrani§ kaliplarinin ne olacagi belli de-
gildi, medyalar, gok biiyiik olgiide MDP'nin iktidara gelecegini pompa-
liyorlardi, buna ragmen kamuoyu ara§tirmalari o donemde —gok fazla da 
yoktu galiba, bir iki kamuoyu ara§tirmasi vardi yanilmiyorsam— son de-
rece isabetli tahminlerde bulundular. Daha sonra, yava§ yava§, siyasi 
oturmu§luk, yani demokratizasyon siirecinde suni partiler ortadan kal-
kip, yerine, gergekgi anlamdaki o yelpazelere cevap veren partiler kurul-
dukga ve siyasal davramjlar belirginle§tikge, kamuoyu anketlerindeki 
isabet oranimn azaldigim goriiyorum. 

§imdi burada yaniliyor olabiliriin. Yani, yanilmamin kaynagi da gok 
sayida kamuoyu ara§tirma §irketinin devreye girmesi yiiziinden, gok sa-
yida sonucun ortaya gikmasi olabilir; ama en azindan mesela referandum 
gibi son derece basit, iistelik de siyasi parti tercihinin belirtilmedigi bir 
ankette, yani, "Segimlerin one ahnmasma hayir mi diyorsunuz, evet mi 
diyorsunuz?" gibi, basit bir sorunun oldugu ankette, isabet orammizin da-
ha gok olmasi gerekirken, en azindan en biiyiik kurulu§lar bile eksi 2, arti 
2 yamlma yerine, eksi 3, arti 3 yanilmayla sonug verme yoluna gittiler. 
§imdi burada tabii, o belirsizligin nereden kaynaklandigmi aragtirmak 
ihtiyaci var; onun saniyorum, oniimiizdeki donemde, kamuoyu aragtirma 
kurulu§larimn gorevlerinden biri olmasi gerekir. Qiinkii, bizim agimizdan 
da giivenirligi sarsiyor. Yani, 6 puanlik bir yelpaze igerisinde segim so-
nucu, referandum sonucu vermek ilging degil, onu ben de a§agi yukari 
tahmin ettim, "yiizde 32-34 olur" diye Ba§bakana soyledim. Dolayisiyla, 
o payin en azindan biraz daralmasi gerekiyor. 

Ikincisi, bence daha tehlikelisi. Bu tehlikeli degil. Bu, en azindan, 
teknik bazi eksikliklerimizi gostermesi agisindan masum bir tehlikeli nok-
tadir. Ikincisi bence, masum olmayan tehlikeli nokta. Ben, son referan-
dumda ve bundan onceki segimde, kamuoyu anketlerinin basinda ciddi 
bir bigimde manipule edilmeye ba§ladigmi gozlemlemeye ba§ladim. Bence 
burada, yalniz basma degil, kamuoyu ara§tirma kuruluglarina da biiyiik 
gorev dii§iiyor. Yani, bir kamuoyu ara§tirma etigi, deontolojisi olu§tur-
mak gerekiyor. Bunlari, sadece, "ben malum iirettim, unumu yaptim, 
buyur sen kullan bunu, bundan nasil yararlamrsan yararlan" bigiminde 
serbest birakmak yerine, en azindan, kamuoyu ara§tirma kurulu§unun, 
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galigtigi basin kurulu§una, kullanim konusunda da belli bir etikayi empoze 
ettirmesi gerekiyor. Bu 50k kolay bir §ey degil, yani, en azindan, bizim 
taraf tan kaynaklanan bir zorlugu olacaktir bunun; ama, bunu da kargilikh 
gelip, goriigmek gerekiyor. 

Ozetlemek gerekirse, kamuoyu aragtirmalari bence basina, ama basin 
kadar siyasetgiye de ve hepimize de, entelijensiyaya da kendine gelmesi 
konusunda ciddi uyan la r vermi§tir. Qiinkii, sonunda, kendi kiigiik refe-
rans durumumuza baktigimiz zaman, her birimiz, kendimize gore bir 
halk kegfetmigiz ve halk bunu istemiyor, halk gunu istemiyor geklinde ve 
genellikle de negatif olarak bu goriiglerimizi sunmaya aligmig bir toplu-
mun iiyeleriyiz. Ben sik sik kargilagiyorum. Son olarak da TRT tartig-
masmda gordiim. Politikacilar, kendi kendilerine bir halk ke§fetmi§ler, 
onlarm bir halklari var, bence halk degil, kiigiik bir cemaat o aslmda, onun 
osyolojik olarak ismini degigtirmigler, halk adini vermigler. O kiigiik ce-
maatten aldigi iig mesajla, halk bunu istemiyor, halk §unu istemiyor diye, 
giderek miinafik bir diskur, negatif bir diskur toplumda tekrar 1970'ler-
deki gibi yer etmeye bagladi. Bu gok tehlikeli bir §ey. Yani, pozitifini 
gostermeden, hep negatifiyle. 

Bagbakan, gegen giin gurupta gok ilging bir §ey soyledi, kutsal itti-
fakgi gruba donerek: "Oniimiizdeki giinlerde yeni yaym donemi bagla-
yinca, bir kamuoyu ara§tirmasi yaptirtalim, ciddi kuruluglar var, vere-
lim parasini ve bu yoneticileri halk istiyor mu, istemiyor mu belirleyelim; 
ama halk istiyor, siz istemiyoruz derseniz, gok agikta kalirsiniz" dedi. Ha-
kikaten, politikaciya, bu kendi kiigiik halki kargismda agikta birakacak 
donanimlari saglamasi lazim kamuoyu aragtirma kurulu§larinin. Bu ayni 
zamanda, basinda da gok biiyiik bir lojistik saglayacaktir. Bu bakimdan, 
bunun bence biiyiik yarari olmu§tur. 

Yani, gok kisaca ozetlemem gerekirse, 1980'li yillardan itibaren ka-
muoyu aragtirmalarinin giindemimize girmesi, yava§ yavag, belki tam 
etkisini gormedik ama, en azindan birtakim kahve sohbetleri bigimindeki 
ki§isel yargilarimizin yola sokulmasi bakimmdan, bize ciddi uyarilar ver-
mi§tir. MDP'nin iktidar olacagini diigiindiigiimiiz bir donemde, kamuoyu 
aragtirma kuruluglari, "Hayir, MDP degil, ANAP iktidar oluyor" dediler. 
O zaman §a§irmi§tik hepimiz. Yani, Zona hastaliginin bizi hig yaniltma-
yacagmi dii§iiniiyorduk ama, gok yanilttigmi gordiik ve sonug, kamuooyu 
aragtirma kuruluglarinin dedigi gibi gikti ve daha da otesi, ben, kamuoyu 
aragtirma kuruluglarinin Tiirkiye'de baganli olduklarina inaniyorum. Ya-
ni, biraz once, eksi 3, arti 3 falan diye geyler soyledim, onda bir gergeklik 
payi var ama, genel trentlerin belirlenmesi bakimmdan, Tiirkiye'de ka-
muoyu aragtirma kuruluglan, toplumun birgok miiessesesinden daha ba-
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§arili gahgtigim en azindan gostermi§tir ve bu da bence 50k ogiiniilecek 
bir §eydir. 

Obiir taraftan, kamuoyu ara§tirmalarinm basinda yayinlanmasi, de-
mokratik siiregleri etkiler mi, etkilemez mi?.. O, bence gok onemli bir 
sorun degil. Qiinkii, sonunda, o tiir oy verme davram§lanm belirleyen 
kamuoyu anketleri olmuyor, ba§ka faktorler belirliyor; ama, kamuoyu 
anketleri, gev§ek bazi oylann sikilagtirilmasmda belki etkili olabilir ki, 
ba§ka yollarla da bu saglanabilir .Yani, Ba§bakan gikip, en azindan, "Ben 
olmazsa giderim" dedigi zaman, bu kamuoyu ara§tirmasmm yapacagi te-
sirin 50k daha fazlasini yapabiliyor. 

Benim soyleyeceklerim bu kadar efendim, gok te§ekkiir ederim. (Al-
ki§lar). 

Baskan: Te§ekkiir ederiz Saym Ozkok. 

Belki sizlerin bir 10 dakikalik zamaninizi aldik. Yalniz, ilgiyle izledi-
ginizi gordiigiim igin, Sayin Ozkok'iin ilgi gekici, siiriikleyici konu§masini 
kesmek istemedim; sizlerden tekrar oziir dilerim. 
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T A R T I § M A 

BALKAN — Efendim, ikinci oturumun son boliimiine gelmi§ bulunu-
yoruz. Bu bolvim, tarti§ma boliimii. Bu boliime gegmeden once kisa, bir 
agiklama yapmak isterim. 

Ikinci oturum, izlediginiz gibi, iki boliimden olu§rnakta idi. Birinci 
boliimde, Saym Tokgoz, Saym Varol birer bildiri sundular. Ikinci boliim-
de ise, Saym Ural ve Sayin Ozkok belirlenen konularda agiklamalarim 
yaptilar. 

Soru sormak isteyen var mi efendim?... Buyrun Sayin Gvirgen. 

HALUK GURGEN — Efendim, ben sorulanmi, daha gok Mehmet 
Ural Bey'e yoneltecegim; giinkii, benim de alanim, reklamcilik. 

§imdi, SHP kampanyasimn, basinda ve kamuoyundaki izlenimi, oi-
dukga ba§arih oldugu bigiminde. Buna ben de katiliyorum. Bunun ya-
nisira, bir noktayi belirtmeme izin verirseniz, siyasal kampanyalar dev-
rini, Tiirkiye'de, ANAP'in agtigim da belirtmek gerekiyor herhalde. Boy-
le bir gelenegin olu§turulmasi agisindan ANAP'in biiyiik katkilari oldu. 

§imdi efendim, sizin ve ANAP'm son referandumla ilgili, basinda de-
gerlendirmeieri gikti. Yanli§ hatirlamiyorsam, Giineri Civaoglu, her iki 
partinin kampanyasiru degerlendirdigi yazismda, sizin ba§anli olmamzin 
sebeplerini, gerek kamuoyu ara§tirmalanna verdiginiz —bizzat kendini-
zin yaptigi ve yapilanlardan yararlanma agisindan— onem agisindan, arti, 
partiyle ajans igbirligi agisindan degerlendirdi ve nedenlerini bu nokta-
larda topladi. 

Simdi benim Sayin Ural'dan ozellikle sormak istedigim bir husus var. 
Sayin Ozkok, Zona Hastaligi bigiminde gok giizel belirttiler; oyle saniyo-
rum ki, ben gok ig ige degil im ama, partilerde de boyle her seyi gok iyi 
bilen, biitiin stratejik karar lan kendilerinin verdigine ve gok iyi verdigi-
ne inanan kadrolar var siz de bir reklam ajansisiniz. Yani, Tiirkiye'de 
reklam ajansina atfedilen degeri de dikkate alarak soyliiyorum: Kadro 
oiarak, background oiarak, nereden bakilirsa bakilsin, Tiirkiye'de bir rek-
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lam ajansisimz. Acaba, size, kendilerini nasil ettim ettiler? Siz bu giiveni, 
bu krediyi nasil sagladiniz? Bunlan gergekten gok merak ediyorum. 

Ikinci bir nokta, bu kendilerini teslim etme meselesinde dikkatimi ge-
kiyor. SHP'nin bu kadrolari, gergekten takdir edilecek bir tutum, tek bir 
ajansa gali§ti. Oysa, ANAP'm 1983 segimlerindeki tek ajans gali§masi 
—bunda da sizden istihbarat olarak yararlanmak istiyorum— ba§arili iken, 
yamlmiyorsam MANAJANS'la gali§mi§ti, daha sonraki kampanyalarinda, 
nasil oldu da bu boliindii? Soz gelimi, son kampanyayi soz konusu eder-
sek, bir CENAJANS, sonra LETRA girdi, erken genel segimlerde BlRl-
K l M girdi, ALEV girdi, §u girdi, bu girdi. Yani, biitge niye pargalandi, 
burada hangi etkenler —sizin istihbaratmiza gore— rol oynadi? Bunu da 
agiklarsaniz memnun olacagim. 

Ogrenmek istedigim bir nokta daha var. Sayin Oya Tokgoz Hocama 
da bu soruyu yoneltmek istiyorum. Bizim siyasal literaturiimiize, termi-
nolojimize, "siyasal reklamcilik" 1983'lerden bu yana girdi diyebiliriz. 
Ondan once, gergi, Ecevit'in icraatlarina kar§i basin kampanyasi falan 
yapildi; ama, belli ba§li bir tarihisel siireg degerlendirildigi vakit, gergek 
anlamda bir kampanya olarak 1983'ii alabiliriz saniyorum. Hocamin bildi-
risinin ba§ligi da "Ulusal Siyasal Kampanyalar"di. §imdi bu "kampanya" 
terimiyle, "siyasal reklam" terimi arasinda nasil bir ili§ki kuracagiz, bu-
nun ayrimim nasil yapacagiz? Bu konuda gorii§lerinizi ogrenmek istiyo-
rum. §u agidan onemli: Siyasal reklam kampanyasi, sizin tarifinize gore, 
gok kisa siireli olacak. Yani, belirli bir limiti var. Vuracaksiniz ve insan-
larda da biiyiik olgiide tu tum degi§ikligine yol agmaksizin, direkt davra-
ni§a yonelteceksiniz; oy bigiminde. Oysa, siyasal kampanyalar, bana gore 
ve saniyorum literature gore, gok uzun soluklu kampanyalar. Yani, siya-
sal partinin iktidara gelmesinden once ba§layip, biitiin icraati boyunca de-
vam ediyor ve muhalefet de kendisini buna gore konumlandiriyor ve son 
yerel segimlerde veya genel segimlerde bir ba§ka boyut kazaniyor, bir 
ba§ka siireg ba§liyor. §imdi bu ikisi arasmdaki temasal ozellikleri agism-
dan baktigimiz vakit, siyasal reklamcilik agismdan temalarin belirlenme-
siyle, siyasal kampanyalarin o uzun soluklu temalannin belirlenmesi ara-
sinda nasil bir organik iligki kuruluyor ve buna bagli olarak, ne kadar 
oncesinden siyasal partiyle iligkiye gegiliyor? Bu konulari merak ediyo-
rum. Qiinkii, bana gore, birbirinden ayrilamaz §eyler, birlikte dugiiniilme-
si gereken hususlar. Yani, dort yil boyunca, iig yil boyunca bir ba§ka ha-
vada galinmig, son iki ayda, iig ayda bir ba§ka havaya biiriinmek olmaya-
cagina gore, sizin bu dort yil galinan havaya muhalefetiniz var ise, bu 
durum nasil degigtirilecek? Begenmiyorsamz, o stratejiyi kabul ediyorsa-
niz, bu halka, her §eyden once nasil intikal ettirilecek? Bu konuyu merak 
ediyorum. 
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§imdilik soracaklanm bunlar. Qok tegekkiirler, sagolun. 

BA§KAN — Tegekkiir ederiz Saym Giirgen. 

Buyurun Saym Unat. 

PROF. DR. NERMlN ABADAN-UNAT — Sorum, Sayin Mehmet 
Ural'adir. 

SHP'nin genel segimlerdeki propagandasi, genelde, gok bagarili ola-
rak degerlendirildi. Onu takiben de bir referandum kampanyasi yapildi. 
Referandum kampanyasinda kullanilan simgeleri, kendi agimdan gok ya-
dirgadim. Sorum §u: Goriintiilii, yani birtakim gizimlerle birlikte, yapilan 
ilan ve reklamlarm pilot denemesini yapt inyor musunuz? Bunu §unun 
igin soruyorum: Eger, yapilmigsa ve olumlu yanit almigsamz, biraz hayret 
edecegim; ama tabii, verdiginiz cevaba muhakkak giivenirim. Qiinkii, ha-
tirlayacaksimz, bir hamile kadin resmi yaymlandi. Bu. en azindan ben 
ve benim etrafimdaki birgok insani fevkalade yadirgatan, iten, dogrudan 
dogruya girkin ve zevksiz buldugum bir gey oldugu igin, metnine bakma-
dim. Bu tabii benim siyasal tercihimi hig degigtirmedi. Obiir taraftan, bir 
tane reklam daha yaymlandi. Burada da hasim bir politikaci sevimli bir 
gekilde gosterilmigti. §imdi, reklamcilikta, kargisina gikilan kigiyi kari-
katiir yoluyla da olsa, sevimli kilma, aslinda ona puan kazandinr. Dolayi-
siyla sorum gu: Pilot denemesi yaptiniz mi ve bu pilot denemesinde bu 
reklamm etkili olacagi husunda bir kanaat edindiniz mi? 

Saym Ozkok'iin konugmasiyla ilgili, soruyla yorum karigik bir gey 
soyleyecegim. Dediler ki, gok hakli olarak, birtakim oldukga genig olgek-
li ha ta lan oldu bu referandum sonuglarimn tahmininde, dolayisiyla daha 
rafine, daha ayrintili gekilde aragtirmalar yapmak lazim. Oyle zannede-
rim ki, bundan sonra kamuoyu aragtirma kurumlarmin —ister ozel sek-
tor, ister iiniversitede olsun— bir nokta iizerinde gok durmalan gere-
kir; o da, biitiin diinyada politikanm bir kigilegmesi olayi var, yani ikti-
darm kigilegmesi. §imdi, bugiin, Birlegik Amerika'da bir segim miicadelesi 
cereyan etmektedir ve bu segim miicadelesinde kigilerin ozellikleri, kagla-
n , boylari, konugma tarzlari, burunlarinm incelegi, joging yapma tarz-
lari vesaire olagan iistii etkin oluyor ve kamuoyuna da bu yansiyor. Tiir-
kiye'de ise, hem bu olay var, hem de bunun yam bagmda birtakim siya-
sal simgeler kullanilmaktadir. Bu siyasal simgeler de tabii, politikanm 
kigilegmesiyle birlikte, meseleyi tamamen, rasyonel alandan gikarip, duy-
gusal alana itmektedir. Bu nedenle, acaba siz de katilir misiniz, ki, gok 
daha fazla siyaset psikolojisine yer vermek gerekir ve eger basin bunu 
kullanacaksa, talepgi oldugu zaman da, talebini bu gekilde formiile etme-
li mi? 
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Sayin Varol'a gunu sormak istiyorum: Biitiin diinyada etnik boliin-
melerin son derece onemli oldugunu goriiyoruz. Sizin yaptigmiz aragtir-
mada, etnik boliinmeler, bu yerel diizeyde de, rol oynadi mi, bu boyle 
algilamyor mu? 

Qok degerli meslekta§im Oya'ya da §unu sormak istiyorum: Hakika-
ten siz, bu siyasal kampanyayi, sadece 1983'ten sonra mi ba§latiyorsunuz? 
Daha ewe l , belki profesyonel kadrolarla degil, ama en azmdan parti nin 
kadrolariyla yapilmig ve gok giiriiltiilii gegen kampanyalar olmugtur. tfs-
telik, ne oldugu belirsiz bir temele oturan kampanyalar. Mesela, "ortanin 
solu" ortaya atildigi giinden, giiniimiize dek, onunla ne kastedildigi hala 
anlagilmig degil. Tarihgiler ve geng meslekta§lar onu konu almi§lar; ama, 
hala, bugiin de, iizerinden 23 sene gegti, ne kastedildigi belli degil. 

Dolayisiyla, ben biraz once, Anadolu Universitesinden, konugan mes-
lekta§imla aym kanaatteyim. Hem gok uzun solukludur hem de bunu 
boyle, kesinkes paranin gok bol aktigi bir uygulamadan degil de, daha 
geriye almak gerekir ve tabii geriye aldigimiz zaman, yani 1946'dan bag-
latacagiz ama, 1948'da daha bir kampanya gormiiyoruz. Belki de 1950-1900 
doneminde de tam anlamiyla bir kampanya gormiiyoruz; ama 1960'dan 
sonra herhalde, siyasal kampanya olarak nitelendirebilecegimiz siiregler 
vardir. Belki, goyle bir ayirim yapmak gerekir: Finansmani gok comert, 
Bati'li standarda daha gok egilimli kampanyalarla, daha sade suya tirit 
kampanyalar. 

Tegekkiirler. 

BALKAN — Tegekkiir ederiz Saym Abadan. 

Buyurun efendim. 

DiP. POLlT. JURGEN LEiMBACH — Sayin Ural'a sormak istiyo-
rum: 

iki soru var. Birincisi, segim miicadeleleri sirasinda ne kadar siklikla 
kamuoyu aragtirmasi yaptiniz, kag aragtirma oldu ve bu aragtirmalara ka-
car kigi dahil edildi? 

Ikinci soru: Kugkusuz, kararsizlara, daha ziyade sagda, solda da de-
gil, ortada toplanmig insanlar iizerinde yogunlagmak yararli bir gey se-
gim kampanyalan sirasinda; ama, boyle yapmakla, partinizin gekirdek 
segmenlerini, ana segmenlerini acaba biraz gozden irak tutmug olmuyor 
musunuz? Qunkii, harekete gegirmeniz gereken insanlann arasinda bun-
lar da yer almah. 

Tegekkiir ederim. 
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BA§KAN — Te§ekkiir ederiz efendim. 

RIFAT ARAS — Ben de bir donem reklamcilik yaptigim igin, Sayin 
Ural'a yoneltecegim sorumu. 

Once §unu belirtmek istiyorum: Ozellikle siyasal ara§tirmalarda, eger 
kamu daha azsa, kamuoyu ara§tirmalari o kadar gok gerekli oluyor. Yani, 
bir toplumun i§gi kamuoyu, bilimsel kamuoyu, genglik kamuoyu; yani, 
baski gruplari azsa, yeterli degilse, daha gok kamuoyu ara§tirmasi yap-
mak gerekiyor. 

§imdi ozele gegmek istiyorum. Benim ilgimi gekti: "limon"u nasil 
buldunuz? Az once, Sayin Unat'in belirttigi gibi bir ba§ka ornek vardi. 
Yani, siz, once bir pilot denemede "limon" verip de, "limon"un ba§arili 
olacagi konusunda bir yargiya vardiniz mi? Limon yerine, kerpetenle 
ezilen bir cevizi igleseydiniz, acaba yiizde 5 daha mi fazla olurdu, yiizde 
3 daha mi az olurdu, yani baganli ya da ba§arisiz olur muydunuz? 

Benim anladigim bir nokta vardi konu§manizda. Siz, yapilmi§ ara§-
tirmalardan yol agikarak, beslenerek bu kampanya gatisini koydugunuzu 
roylediniz. Bu da, siyasal reklamcilikta, ara§tirmaya bagli bir kampanya 
olmadigini gosteriyor. giinkii, yapilan kamuoyu aragtirmalari, salt insan-
larm yiizde dagilimlarini (cinsiyet, ya§ gruplanna gore ya da farklilikla-
rina gore) belirleyen sonuglan veriyordu. Oysa, sosyal davrani§lardan 
farkli sonuglar yakalamak igin, hangi simgeleri, hangi mesajlari, hangi 
medyalarda hangi tonlarla vermelisiniz ki, o ortalama profilleri alip, o 
kampanya platformuna oturtasiniz? Eger oyle degilse, yani sizin somut 
yaptiginiz, simgesel, sosyal ara§tirmalar varsa, onlann, ozellikle, "limon"-
un nasil bulundugunu merak ediyorum? 

Te§ekkiir ederim. 

BASKAN — Te§ekkiir ederiz Saym Aras. 

Buyurun Sayin Tanla. 

BtTLENT TANLA — Bir soru Sayin Ozkok'e, bir soru da Sayin Ural'a 
sormak istiyorum. 

Bir kere, sanki sozle§mi§ gibi, Sayin Ozkok'le, birgok noktada aym 
yerlere degindik ve basinla ara§tirmanin ili§kisini ben anlatamazdim. Ya-
ni, kendisinin konugmasmi o bakimdan, her hiicresini birlikte ya§ar gibi 
izledim. Bu degerlendirmeleriniz igin gok te§ekkiir ederim. Uyanlanniz i 
da not aldim, mutlaka onlan da izlemeye ve ara§tirmaya gali§acagiz. 

1980 sonrasmda, biitiin bu olumlu ili§kilerimiz iginde —giinkii biz, 
Hiirriyet'le de SIAR ili§kisi iginde gali§tik— basinla bu kadar yogun bi-

113 



gimde ili§ki kurulmugken, televizyonun bu konunun di§inda kalmi§ olma-
sini nasil degerlendiriyorsunuz? 

Sayin Ural'a da kiigiik bir soru sormak istiyorum. Siyasal kampanya-
lar, genel olarak bu gekirdek segmenin digmdaki ug segmenleri yiizde kag 
oranmda etkilemektedir? 

Te§ekkiir ederim. 

BA§KAN — Te§ekkiir ederim Sayin Tanla. 

Buyurun Sayin Neyzi. 

DR. NEZIH NEYZI — Kamuoyu aragtirmalan §u §ekilde ba§ladi: Dev-
let kesesinden bol bol partilere para verilmeye ba§landi ve o sayede, zan-
nedersem, partiler de bunun bir kismini kamuoyu ara§tirmasinda kullan-
di yahut reklamda kullandi. Acaba, biitgeden kesinti yapip, partilere pa-
ra vermek dogru mu, bunun tehlikesi de yok mu? Yani, kiigiik partilere 
daha az para dii§iiyor, onlar daha az reklam yapabiliyor. Yani, bunu, 
boyle bir kurul kar§isinda tarti§mak isterdim. 

/ 

BALKAN — Te§ekkiir ederiz Sayin Neyzi. 

Programa gore, 22 dakikalik zamanimizin oldugunu hatirlatarak, so-
zii Sayin Ural'a veriyorum. Sayin Giirgen'in ilk sorusu, zannediyorum si-
ze idi; degil mi efendim? 

MEHMET URAL — Evet Saym Ba§kan. 

Dogrusu, ben sorulann bir kismma gok kisa yanitlar verecegim. Iki 
tarife var; bir uzun tarife, bir de kisa tarife. Izin verirseniz, burada kisa 
tarifeyi kullanayim; ama, belki konferanstan sonra, bundan sonraki saat-
lerde, bunlan daha ayrmtili olarak sizlerle, zevkle tarti§irim. 

Birinci sorunuz, "Siz sadece bir reklam ajansisiniz, parti kendisini si-
ze nasil teslim etti, bir reklam ajansma nasil giivendiler?" idi. 

Tabii, Yorum'un birazcik daha farki var; biz sadece bir reklam ajan-
si degiliz. Hemen §unu da soyleyeyim: Tiirkiye'de bir yanli§ yerle§me var, 
kampanyalann reklam ajansinin i§i oldugu soyleniyor. Degil, kampanya-
lar esasinda, siyasi parti dani§manlannin uzmanlik alanina giriyor. §im-
di Yorum'un diger ajanslardan, gergekten farkli bir boyutu, siyasi kam-
panyalar konusunda uzmanla§mi§ olmasi. Daha dogrusu ,ajansm kadro-
sundaki bazi elemanlarin uzmanla§mi§ olmasi. Sabahleyin, Sayin Tanla, 
soz etmi§ti. Bir Uluslararasi Siyasi Kampanya Dani§manlan Dernegi var; 
Saym Tanla ve ben bu dernegin iiyeleriyiz, aktif iiyeleriyiz bir anlam-
da. Hem bu dernekle ili§kilerimiz siiriiyor hem zaman zaman bunlarm 
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toplantilarina katiiiyoruz, aramizda tabii bilgi aligverigi oluyor, arti, ya-
banci iilke kampanyalarina zaman zaman katilip izliyoruz. Dolayisiyla, 
farkli bir boyutumuz var. O yiizden de saniyorum bagarili —tabii, sizin 
takdirleriniz o yonde geldigi igin soyliiyorum— olabiliyoruz; farkli bir uz-
manlik alanimiz oldugu igin. Ayrica, tabii, bu konuda uzman dani§manlar 
da kullaniyoruz. Bunlann gok onemli bir kismi, iiniversiteden veyahut 
da profesyonel aragtirma kurumlanndan gelen aragtirmacilar, ayrica, sos-
yal pazarlama uzmanlarmdan da kampanyalarimizda yararlaniyoruz. 

Ilk bagta parti de kampanya konusunda fazla bilgili degildi; ama, he-
men soyleyeyim gok agiktilar. Tahmin ediyorum, partiyle temasa gegtigi-
miz zaman, yani onlar bizden oneri istedikleri zaman, sunmug oldugumuz 
strateji raporlari, partinin diigiincelerine gok uygun oldu ve daha sonra 
da goriigmelerimizde bu mutabakati sagladik. Bagtan bir miktar bagka 
kadrolar vardi, heniiz yerlegmemigti; ama goyle soyleyeyim: Normal ola-
rak, Bati'da, biitiin partilerde siyasi kampanyalar bir biiyiik takimla ya-
pilir. Yani, bunun igerisinde aragtirmacilar yer alir, reklamcilar yer alir, 
arti, partinin temsilcileri yer alir, hat ta partinin temsil ettigi guruplarin 
temsilcileri yer alir. Mesela, sosyal demokrat iilkelerde, sosyal demokrat 
partilerin kampanyalarmda, sendika liderleri de rol oynarlar, o kurul ige-
risinde yer alirlar. Boyle biiyiik bir kurulla yapilir. 

Fazla uzatmak istemiyorum; ama, kiigiik bir ornegi aktarayim size. 
Buraya gelen bir Alman sosyal demokrat, bir hikaye anlatmigti, belki par-
ti iizerinde bu etkili olmugtur. Orta Amerika'da yapilan bir segimde, ken-
disi, danigman olarak davet edilmig ve kendisine uzman diye verilen ki-
gilerin kimler oldugunu sormug, parti bagkani da hepsinin yakm arka-
daglan oldugunu soylemig. Danigmanin cevabi gu olmug: "Segimden son-
ra bun lann hepsini bakan yapabilirsin, ama gu anda onlar kampanya da-
nigmani olamazlar" demig. 

§unu da soyleyeyim: Bizim gok biiyiik gansimiz, gegen sefer partide, 
Savin Inonii ve Saglar'la galigmak olmugtur. Bizi gok agik dinlemiglerdir, 
bir siire sonra da yalniz galigmaya bagladik, zaten de oyle olmasi lazim; 
kanallar uzadikga, etkisi kayboluyor. 

Son kampanya igin de ayni geyi soyleyebilirim. Erdal Bey'in, Deniz; 
Bey'in eski akademik kariyer iiyeleri olmalari belki, benim de belki, eski 
bir universite iiyesi olmam, gok daha iyi anlagmamizi sagladi ve burada 
gok mesafe aldik. 

§imdi, "ANAP niye boliindii?" sorusu var. Dogrusu, bunu gu anda r 

herhalde, benim cevaplandirmamam gerekiyor diye diigiiniiyorum. Belki 
bunu ozel olarak konuguruz; ama, 1983'te siyasi kampanyalar konusunu ger-
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gekten ANAP ba§latmi§tir. Sayin Ozal bu konuda gok usta; buna rag-
men, ben de dogrusu anlayamadim. Ustelik de kampanyalar, bir hafta, bir 
ay kala, uzmam da olmayan bir ajansa katiyen teslim edilmez. Nitekim 
sonugta kendisi miidahale etmeseydi, sonu gok farkli olacakti. Yani, gok 
riskier almigtir, belki bundan sonraki siyasi §ansi konusunda gergekten 
risk almi§tir; giinkii, kullanacagi biitiin silahlari kullanmigtir. 

Uzun donemli hedeflerle, kisa donemli hedefler konusuna gelince. 
Ben, "kampanya" demiyorum da, daha gok siyasi ileti§im olarak aliyorum. 
Kampanyalan, Sayin Tokgoz'iin tanimladigi gibi, daha gok, segim kara-
rmin veya referandum kararinm verilmesiyle, oylama giiniine kadar ge-
gen siireg olarak aliyorum. Bu yiizden kisa vadeli hedeflere yoneliyoruz 
diyorum. O yiizden de ozellikle vurgulamak istedim. Kampanya hedefle-
riyle, ancak kampanyada smirli kalmak gerekir. Uzun donemli hedefleri-
iniz, topluma agtiginiz perspektif, varmasini istediginiz nokta igin, bu 
gergekten uzun soluklu bir igtir. Toplumda alternatif beklentiler iiretme-
niz gerekir. Yani siz, bu kisa donemde bu etkiyi alabilmeniz igin, once 
topluma kendi ideolojiniz dogrultusunda alternatifler yaratmamz gerekir, 
daha sonra da kampanyanizda, bu yarattiginiz alternatif beklentilerin ce-
vaplarmi vermeniz gerekir. Yani, toplumun onu ister hale gelmesi ge-
rekir. Bir anlamda siz, talebi yaratacaksmiz, sonra da tek arz sahibi ola-
rak gikip, onlarm oylarini alacaksiniz. Uzun donemde yapilmasi gereken 
§ey, bir anlamda budur. 

Saym Unat'in sorulanna gelince: Tabii, siyasi kampanyalarda gizli-
lik gok onemli bir unsur. Biz gergekten ara§tirmaya gok onem veriyoruz. 
Hem parti olarak, hem de partinin kampanyasini yapan kurum olarak, 
ara§tirmaya gok onem veriyoruz. Biz tabii, sayin basin mensuplari kadar 
bu konuda gok iddiali degiliz; ama, onlardan da fazlasiyla yararlaniyoruz. 
Bizim mesela, bir fokus grubumuz var. Dogrusu, bu konularda Sayin Oz-
kok'le pek yiiz yiize konu§madik; ama, ben onun yazilarmdan kampanya 
doneminde oldukga yararlaniyorum. 

"Pilot deneme yapiliyor mu?" diye soruldu. Sayin Hocamin, dogrusu, 
begenisini kazanmayi isterdik; ama, belki bizim hedef grubumuz igerisin-
de degildi, o yiizden gok sorun etmiyorum; zaten onun oyunu alacaktik. 
(Gulmeler) §undan emin olabilirsiniz, bu kantitatif ara§tirmalar bize bir-
takim bilgiler veriyor, ama kampanyalarm ton ve iislubu gok onemlidir. 
Saldirganlik dereceniz, diliniz, kendinize olan giiven gok onemlidir. Bun-
l a n tabii ki kantitatif galismalarla yakalayamayiz, kalitatif aragtirmalar 
yapiyoruz bu konuda. Nitekim, son kampanyada kullandigimiz "balon... 
vs." olsun ve oradaki sertlik dozu, yapmi§ oldugumuz ara§tirmalardan 
sonra ikna oldugumuz ton oldu. Bu aragtirmalari yaparken, basina da 
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yansimigti, gok simrli bir siiremiz oldugu igin, ara§tirmaci arkadaglarimi-
zi video kameralarla degi§ik fertlerle gorii§mek iizere gondermi§tik. Bun-
da amacimiz §u: Segmenle konugma yaptirarak, bunlari yakalayamayiz 
ama, onlari izleyerek, adeta gergekleri segmenin goziinden anlamaya ga-
ligiyorsunuz. Konu§tugu kelimelerden daha gok, kafasmin gerisindekile-
ri, ne demek istedigini yakalamaya gali§iyorsunuz. Bunun igin ajansta 
zaman zaman panel toplantilari yaparak, bunlari yakalamaya gali§tik. 
Referandumun ilk bagtaki giki§ platformu olan "dersini verrne" "bu ara§-
tirma sonucunda gikmigtir, arti, "balon" bunlarm sonucunda gikmi§tir, 
arti, sertlik tonunu da —bazi ki§iler tarafindan bazen ele§tirildik, bazila-
ri yumu§ak buldu bizi ama— yine yaptigimiz ara§tirmalardan elde ettik. 

Kampanyanizi gok fazla agamiyorsunuz; burada gergekten biiyiik bir 
gizlilik soz konusu. Yoksa, hemen rakibin eline gegip, bunu etkisiz hale 
getirmesi miimkiin, Nitekim, yine basma yansimi§ti, her §ey ajansta ka-
pali yapiliyordu, ama, metinleri di§arida dizdiriyorduk. Bu konuda kiigiik 
bir hikayemiz vardi, metnimizi, yazdigimiz bir hayali metin igerisine yer-
le§tirip digari gonderiyorduk. Yani, okuyan, Marilyn Monroe ile Kennedy' 
nin bir gece televizyon seyretmesi hikayesini okuyordu, sonradan onlar 
ajansta kesilerek metin ortaya gikartiliyordu. Buna ragmen, kampanya-
mizi gok giivendigimiz ki§ilere agarak test ettik, tabii, her §eyden once 
partinin test ettigini soyleyeyim. Arti, §unu da soyleyeyim: Kamuoyu 
aragtirmalari onemlidir ama, sezgiler, kampanyalarda, bazen, bulgulardan 
daha onemlidir. 

"Balon"u niye kullandik? ilk giin kullanmamizin sebebi §uydu: Kam-
panyalarda kar§i taktikler vardir. Bir kampanya taktigi oiarak kullandik. 
O akgam, Sayin Ozal konu§maci olacakti. Sabahleyin kendisini balon oia-
rak dugiiniiyorsunuz. Dolayisiyla, bir anlamda rakibinizin etkisini azalt-
maya gali§iyorsunuz. Buydu. Daha sonra, "birakiniz gitsin" yapmig oldu-
gumuz strateji degi§ikligi sonucunda ortaya gikmi§ti. 

Sayin misafirin "kag ki§i kullamldi" sorusuna gelince: Degi§ik ara§-
t irmalar yapiyoruz. Bunlarm bir kismini, burada yer alan profesyonel 
aragtirmacilarla yaptigimiz gorii§melerden elde ediyoruz, iiniversite men-
suplarinin aragtirmalanndan elde ediyoruz. Ozellikle, Tiirkiye'de, son iki 
yildir, arzuladigimiz olgiide gali§malar yapilmaya ba§landi. Yani, segmen 
davramglarim daha net verebilen ara§tirmalar yapilmaya ba§landi; ama, 
hala istedigimiz daha gok §ey var. Yani, bu ara§tirmalar daha gok infor-
mativ; ama, biz stratejiye yonelik ara§tirmalari, ara§tirma kurumlarina 
veya dostlarimiza ismarliyoruz, onlarla bunu yviriitiiyoruz. 

"Kararsizlara yonelmek, kendi taraf tanniz i gozden irak tutmaniza ne-
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den olmuyor mu?" diye soruyorlar. Kendi ta raf tanmizi ihmal etmiyoruz. 
Bunun tabii, a§amalari var. 

Umut yoniine akiyorsa, iktidarm §ansi fazladir. Nitekim, 1987 segim-
lerinde PiAR'm, Niliifer Gole ile yapmi§ oldugu ara§tirmada, toplumun 
beklentilerinin olumlu oldugunu biliyorduk. Daha sonrasinda ise olum-
suzdu. Fakat bu endi§eleri bulup gikarmaniz ve rakibe kar§i kullanmaniz 
gerekiyor: 

Bir de §u husus var: Bir kampanya doneminde segmenin kapasitesi 
sinirlidir; kullanacagimz, ortaya atacaginiz sorunlarm sayisinm iigii, dor-
dii gegmemesi gerekir, gok olursa zaten i§e yaramaz. Ikinci bir husus da, 
zamanla ilgili miyobisi vardir segmenin. Yani, gok uzak gegmi§ ve gok 
uzak gelecek, segmeni gok fazla etkilemez. Hatirlarsaniz, ANAP'm 1987 
segimlerindeki elemanlari bir anlamda, bugiine atlayarak, diinii hatirla-
tip, korkutarak ve y a n n konusunda umutlar vererek bir strateji olu§tur-
mu§lardi; bugiinii agikti, giinkii bugiinii onlarm zayif olan noktasiydi. Bu-
giin de, enflasyondu. 

§imdi biitiin mesele, kampanyada gok sinirli bir siireniz var. Dolayi-
siyla, kisa donemde, segmene ancak gok iyi bildigi §eyleri aktarabilirsi-
niz; bilmedigi bir §eyi anlatamazsimz. Bunun da tabii, gorsel bir dille 
yapilmasi gerekir. Gorsel dil, gok garpicidir, hizla etki yapar. Dolayisiyla 
bunun gorsel unsurdan olu§masi onemli; arti, sizin bir de hadise yaratacak 
bir gorsel unsur bulmaniz gerekiyor. Bunu yalmzca basinda degil, tele-
vizyonda da, meydanlarda da kullanmaniz gerekiyor. Yani, sizin giinde-
mi belirlemeniz gerekir, oyle bir unsur bulmaniz gerekir: "limon" buy-
du. Limon halkm gok iyi anladigi bir §eydi. Biz, enflasyonu sorun yap-
mak istiyorduk ve onun da gok iyi hissettigi, ama bir tiirlii dile getireme-
digi bir gey vardi; onu da "limon gibi sikma" esprisinde bulduk. Tabii, 
limon konusunda, once biz de gok fazla emin degildik. Yani, limon ta-
mam da, olur mu, olmaz mi konusunda tereddiitteydik. Tabii tahmin eder-
siniz, kampanya donemleri, cephedeki askerin ortamindan gok farkli de-
gildir, igerisinde geger. Sonugtan umutluyduk, ama gok emin degildik. 
Biitiin kural lanna gore uygun bir §ey yapmi§tik, umutluyduk. Tabii, bir 
taraf tan, kullandiginiz ogeyle, dii§iik gelir, dii§iik egitim diizeyindeki seg-
meni kolaylikla yakalamaniz lazim, hem de entellektiiellere, gizginizle, 
"aman ne iyi yapmiglar" dedirtmeniz gerekir. Yani, grafiginiz, play out"-
unuz vesaire bunu saglamasi gerekir; limon da zaten bu espride yapilmi§-
tir. Yani, hem gok kolay anla§ilmi§ hem de aydinlar tarafindan da sicak 
bakilmigtir. Dolayisiyla, bu kurala uygun oldugu igin, saniyorum, olumlu 
tepki de yaratti . 

Buradan, Saym Tanla'nin sorusuna gegeyim. Gergi, kendisine o soruyu 
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ben soracaktim. Kampanyalar, ugta bulunan segmem yiizde kag etkiler? 
Herhalde, cevabm veya sorunun dogru adresi kendisi olabilirdi. Normal 
olarak, gok iyi bir kampanyada, yiizde 5'le, civarmda olabilir deniyor. 
Bizim kampanyamizda bu oran biraz fazla gikti; ama bu sonugta bizim 
kampanyamizdan gok toplumun demokratikle§me siirecine bakmak lazim. 
Her §eyi kapatmi§smiz, iletigim araglari, tek yanli kullaniliyor. Dolayisiy-
la, muhalefete bir §eyi anlatma §ansi vermemigsiniz. Bu kampanya siire-
sinde, muhalefete £ok sinirli olarak televizyon gansi verildi, biz o gansla-
ri iyi kullandik. Halk bunlari sezmiyor, bilmiyor degil; ama, o kanallar 
ona agildigi zaman, onu etkilemeniz miimkiin oluyor. Yoksa, sosyal de-
mokrat lann oranlan daha agagida degildi diye tahmin ediyorum; ama 
yine de, Istanbul'da mesela, KONDA'nm yaptigi aragtirmada, kampanya-
nin etkisinin yiizde 10 gibi beklenmedik bir oran oldugunu gosterdi. 

§unu da soyleyeyim: Bu kampanyadan yalniz SHP'ye oy kazandir-
mak degil, muhtemelen, Saym Demirel'e bir komisyon kesmemiz gereki-
yordu; giinkii, DYP de bizim kampanyadan gok yararlandi. Yam, dedi-
gim gibi, biiyiik partiyi vururken, onun oylarinin kiigiik partiye gidece-
gini, ozellikle kirsal kesimde, bekliyorduk. 

» 

"Partilere para versinler mi, vermesinler mi?" diye soruldu. Ben de 
bu konuda tarafsiz degilim. Yalniz, partilerin mesaj kanallari kegke gok 
agik olsa, gok sik kullanilabilse, o zaman bir sorun yok. Televizyonda za-
ten sorun olmuyor, bunu daha gok basmda harciyoruz veya diger akti-
vitelerde harciyoruz; ama saniyorum, buna ihtiyacimiz var. Qiinkii, siya-
si mesajlarimizi bagka tiirlii aktarmamiz da gok miimkiin degil. 

Qok tegekkiir ederim. 

BALKAN — Tegekkiir ederiz Sayin Ural. 

Sayin Giirgen ve Sayin Unat'in, Saym Tokgoz'e zannediyorum iki so-
rusu vardi. Buyurun Saym Tokgoz. 

PROF. DR. OYA TOKGOZ — "Siyasal reklamcilik 1983'de mi girdi 
diyebilirsiniz?" dediniz ve kampanyayla reklam arasinda bir organik ilig-
ki oldugunu soylediniz. Ben buna katiliyorum, evet, var. Zaten, literatiirii 
taradiginizda, genellikle ulusal siyasal kampanyalarda iizerinde en gok du-
rulan iki konu var: Birisi, siyasal tartigmalar birisi siyasal reklamcilik. 

Siyasal tartigmalarda, genellikle, kullanilan kitle iletigim araci tele-
vizyon oluyor. Siyasal reklarncilikta da, hem televizyonun onemi hem de 
basindaki onemi vurgulaniyor; yani, ikisi kullaniliyor. 

Konugmamda gundan bahsetmigtim: Artik, televizyon dolayisiyla, he-
men hemen her giin, biitiin siyasal parti onderleri, oturma odamizda mi-
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pafir oluyorlar dedim. Gazeteler dolayisiyla da oluyor; ama televizyonda 
onlari kigi olarak goriiyoruz. Gazetede de resim var ama, televizyonda 
canli kanli olarak gorebiliyorsunuz; gazetedeki duragan resim tabii. Bu 
bakimdan, siyasal kampanya sirasinda, bunlann yogunlugu, propaganda 
dolayisiyla tabii artacak; bunu daha once de vurgulami§tim. Fakat, bir 
parti iktidarda ne kadar kalacaksa, gogunlukla iktidaia geldiyse obiir se-
cime kadar kalacaktir, o zaman siiresince bir kampanya degil. Bizim asil 
iizerinde duracagimiz nokta, siyasal iletigimin yogunlugudur, reklamcihk 
degildir ;ama, gegitli aracilar vasitasiyla kendilerini tanitirlar. Yani, de-
vamli surette kigilegtirilmigtir artik, ki§ile§mi§ olarak kargmiza gikarlar. 

Ben, siyasal kampanyalan 1983'ten once baglatmadim. Tiirkiye'de si-
yasal kampanyalarin radyo propagandasiyla bagladigina inaniyorum ki, 
bu 1945'ten itibaren baglamigtir; ama gok canli falan degildir bu kampan-
yalar. Kampanyalarin asil hareketlenmesi veyahut da Batili anlamda di-
yelim, renkli siyasal kampanyalarin gelmesi, bence 1973'tiir. Benim ilk, 
Ankara'daki segim ara§tirmasmi yaptigim zamandir ve burada televiz-
yonda haberler verilmeye baglanmigtir, radyoda propaganda vardir, §u 
vardir, bu vardir ve asil onemli olarak, artik partilerin amblemleri one 
gegmeye baglamigtir ve aym zamanda gegitli sloganlar kullanilmaya bag-
lami§tir. Yani, boylelikle bir ki§ile§tirme olgusu goriilmiigtiir. 

Ankara'da sordugumuz zaman, gdyleydi: Kigi, amblebi pek bilemiyor-
du; fakat parti onderini tamyordu; yani ki§i olarak gayet giizel onu —ka-
din dahi—tanimlayabiliyordu. Asil siyasal reklamciliga gidi§i hazirlayan, 
1977 segim kampanyasidir; bunu vurgulamak gerekecektir. O kampanyay-
ia birlikte benim gozlemlerim §unu gostermigtir: Amerikanvari bir segim 
kampanyasi stili —yahut da bigimi diyelim— Tiirk segim kampanyalarma 
da girmeye baglamigtir. Tabii, 1979'da bu belirli gekilde goriildii; fakat 
1983 gok degigik bir doniim noktasi. Partilerin kitlelere tanitilmasi lazim, 
gok yeni kigiler bunlar ve hig kimse tanimiyor. O bakimdan, gegitli yeni 
aracilarla bunun yapilmasi soz konusu oldu; igte siyasal reklamcihk gir-
di ki, bunu belirli bir gekilde ANAP baglatti. Ondan sonra, TRT'ye gok 
biiyiik bir gorev diigtii. TRT, partileri tanitici, onderleri tanitici program-
lar yaptirtti, gazetecilerle onderleri tartigtirdi ve bu gekilde kitlelere, ye-
ni kurulmug olan ve giindeme gelmig olan partileri tanitti. Qiinkii bu par-
tiler 1980 oncesinde yoktu, 1983'te birden bire ortaya gelmigti; bun lan 
giindeme soktu ve gunu da soyleyeyim: 1973 ve 1983 tarihleri, kendi dii-
giincem agisindan, Tiirk siyasal tarihinde, siyasal iletigim bakimmdan iki 
onemli doniim noktasidir; birisi 12 Mart 1971, birisi 12 Eyliil 1980 sonrasi 
segimleri yansitmaktadir. Bu segimlerde kampanyalarin kullandiklan si-
yasi malzeme, partileri tanitmakta veyahut da partileri iktidara getirmek-
te yardimci olmugtur. Yani, hep boyle, basamak basamak gidilmektedir. 
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Ben, bunlari, Tiirkiye'de 1960'dan sonra hizlanan toplumsal geli§men;n 
ge§itli boyutlari oiarak degerlendirebiliyorum. 

BALKAN — Te§ekkiir ederiz Sayin Tokgoz. 

Buyurun Saym Ozkok. 

DOQ. DR. ERTUGRUL OZKOK — §imdi efendim, gok kisa oiarak, 
Sayin Nermin Abadan Unat Hocamin sorusuna cevap vereyim. Bati'da ve 
Tiirkiye'de son zamanlarda, siyasal kampanyalann, biiyiik olgiide, kigisel-
le§tirme siireglerine bagimli oiarak degigtigini soyliiyor ve ortada boyle 
bir durum varsa, basinm da sosyal psikolojiye daha fazla ihtiyaci olup 
olmadigmi soruyor. 

Dogru. Ki§iselle§tirme tabii basinm 50k igine yarayan bir sey. Yani, 
bir siyasi olayi, ki§iselle§tirerek prezante etmek, herzaman, kurumsal oia-
rak prezante etmekten daha ilgi gekici ve daha fazla okutucu bir §ey. Do-
layisiyla, ki§iselle§tirme zaten, biiyiik olgiide basinm da destekledigi ve 
basinm sayesinde geli§en bir §ey. Erdal inonii'niin joging yapmasi, Ozal'-
m ki§isel ozellikleri ve birtakim siyaset digmdaki goriiniimleri 50k ilging 
hale geliyor. Bunlari tabii basm, el yordamiyla yapiyor ve §imdilik ben-
ce, biraz da, gereginden fazla magazinle§tirerek gotiiriiyor. Yani, o ki§isel-
le§tirme unsur lanna bakarak, 0 ki§inin gergekten hiikiimet edebilme, yo-
netebilme ozelliklerini gikarmak miimkiin degil. Halbuki, daha saglikli 
bir siyasal ortamda, bu kigisellestirici ozeliiklerinden hareketle, bu kiginin 
gergek mozayigi nedir, bunu gikarabilmek gerekir. Onu saglamak igin de, 
oyle saniyorum ki, sosyal psikolojiye gok fazla ihtiyag var. 

Ikinci soru, Sayin Biilent Tanla'mndi. "Bu tiir kamuoyu anketlerine 
televizyon niye girmiyor?" diye soruyor. Ben gok basit bir §ey arz edeyim: 
Tekel bunlar da, ondan yani. Bence, Tiirkiye'de televizyonun ba§ina ne 
geldiyse, tekel olma konumundan geliyor. Haberleri geniglemiyorsa, tekel 
olmasindan; giinkii rakibi yok. Yani, bizim basinda, teknolojinin geligmesi, 
yazma bigimlerinde biraz daha yetkinlige dogru gidi§, son zamanlarda 
eleman kalitesinin yiikselmesi biitiin bunlar, basinda rekabetin alabildigi-
ne artmasmdan kaynaklaniyor. Bugiin artik, Tiirk basininda, higbir ga-
zete ,dokunaksiz, korumasiz, rakipleri kar§isinda ezici bir konumda de-
gil; her an, her §ey kaybedilebilir, her an, her §ey kazanilabilir. Yani, bir 
anlamda ben basinm durumunu, sandalye oyununa gore tanimliyorum: 
11 tane sandalye, 12 tane adam vardir, herkes ayaga firlar, ko§turma bas-
lar, diidiik galdigi anda oturuldugu zaman, bir ki§i ayakta kalir. Basinm 
durumu, bir anlamda oyle §u anda. Herkes yerinden firlami§ durumda. 
Herkes kendi sandalyesini terketmi§ durumda. Milliyet'e bakin, sandalye-
sini terketti. 
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§imdi gelelim partilere para yardimina. Parti lere para verilip veril-
memesi konusunda ben sizinle aym dii§iinemiyorum. Yani, partilere para 
verilmedigi zaman, egitsizlik, bence, daha fazla artiyor. Qiinkii, bazi par-
tiler hig para bulamiyor; bazilari buluyor zaten. Yani, ANAP'm, para 
bulamamasi diye bir sorununun olacagmi ben sanmiyorum. Boyle bir so-
runlari higbir zaman olmadi ve bundan sonra da olmaz. Dogru Yol Par-
tinin de olmaz; ama ba§ka partilerin, kiigiik partilerin olabilir. Dolayisiy-
la, bence, partilere para yardimi yapilmasi, zaten var olan biiyiik bir e§it-
sizligin, biraz daha az e§itsizlik haline getirilmesine katkida bulunuyor. 
O bakimdan da, ben yararsiz bulmuyorum. Hig olmazsa, obiir partilerin 
de amblemlerini gazetelerde gorme firsatini veriyor; ama tabii, ben de 
Mehmet Bey gibi, sorunun tarafi degilim, yani, bize para geldikge sevin-
miyoruz biz. 

Te§ekkiir ederim. 

BA§KAN — Te§ekkiir ederiz Sayin Ozkok. 

Efendim, Sayin Unat'in, Saym Varol'a zannediyorum bir sorusu vardi. 

Buyurun Saym Varol. 

YRD. DOQ. DR. MUHARREM VAROL — Efendim, Sayin Hocama 
tegekkiir ederim; bana hig tepki gelmiyor diye, dogrusu, iiziilecektim, bu 
arada ,boyle bir tepki alma firsatmi da vermig oldu. 

Etnik gati§malar, segim sonuglarmi belirlemek bakimindan benim in-
celedigim 5 segimde rol oynamadi; ama, siyasal gati§malarda, belli zaman-
larda, belli olgiide rol oynadi. Ornegin, 1963, 1968, 1973 ve 1977 segimleri-
ni, soru§turma yontemiyle, yani o segimlerde fiilen aktif rol almi§ he-
men hemen biitiin katilanlar, partiler ve esnafm partiler di§inda kalan ke-
simiyle gorii§erek ve o donemlerin yerel basmini biitiiniiyle tarayarak in-
celemeye gali§tim. 1984 segimlerinde ise, segimden iig ay once yerel gaze-
telere abone oldum, oradan geli§meleri takip ettim, segimlere —zaten te-
masim vardi oradaki aktorlerle— bir haf ta kala alana gittim, segimlerden 
bir haf ta sonra alandan ayrildim, katilimli gozlemi de o devrede yapmi§ 
oldum. 

Bu gozlemlerimde ve bu degerlendirmelerimde, orada etnik ayriliklar 
vardi; ama, §oyle etnik ayriliklar vardi: Bandirma, 1926'dan itibaren, sii-
rekli gog alan bir yer oldu. Kirim'dan gelenler vardi, bu arada, Bulgaris-
tan'dan, Romanya'dan vesaireden gelenler vardi. Bunlar, politik davrani§-
lari itibariyle, gok birlikte davranmiyorlardi, bir karma durum soz konusu 
oluyordu. Politik gatigmalarda bazen, o oyledir, bu boyledir gibi §eyler 
oldu ama, bunlar sonucu belirleyecek §ekilde etki etmedi; onu soyleyebi-
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lirim. Ornegin, 1977 se5imlerin.de, kigilik tercihi on planda; esnafla uyu-
§an bir kigilige sahip olmak veya olmamak sonucun belirlenmesini sagla-
di. Nitekim, 1977'de genel segim, Haziran'da yapildi; ayni segmen gru-
buyla, yerel segim Aralik'ta yapildi. Burada, ayni segmen grubuyla yapi-
lanlar bakimmdan derinlemesine bir analiz yaptigimizda, §u gikiyordu: 
Diyelim ki, Haziran segimlerinde Adalet Partisine verilen oyun, muhte-
melen Aralik segimlerinde, oradaki yerel segimde, ayni geklide gikmasi 
gerekiyordu kentte; eger degi§meyecek idiyse. CHP'ye verilen oyun da he-
men hemen benzer bir bigimde gikmasi gerkiyordu; fakat gu oldu: Hazi-
ran'da, Adalet Partisi 'nin kentte aldigi oy, Aralik segimlerinde artmasma 
ragmen, Adalet Partisi segimi kaybetti. Bunda temel faktor, Adalet Par-
tisi adayinin, esnafla uyu§amayacak bir ki§iligi olmasi idi, CHP adayinin 
ise, esnaf kokenli olugu ve onunla rahat uyu§abilecek statiikocu, dengeli 
bir algiya segmen goziinde sahip olmasi idi. Nitekim, AP Aralik'ta oyla-
rmi art irmasma ragmen, parti boliinmesi oldu. Onsegimi kaybeden Ada-
let Partisi eski belediye bagkam takimi ve onun gevresindeki bir kisim 
esnaf, AP oyunu art irmasma ragmen, kendi partilerine oy vermemiglerdi, 
muhtemelen obiir partiye oy vermi§lerdi; sorugturmalar da bunu goster-
mi§ti. Yani, sonucu, biiyiik olgiide, esnaf-tiiccar kategorisi igindeki gatig-
malar tayin etti. 

Tegekkiir ederim. 

BALKAN — Tegekkiir ederiz Sayin Varol. 

Efendim, miisaade ederseniz, bir iki dakika igin, sozii tekrar Saym 
Ural'a veriyorum, 

MEHMET URAL — Qok oziir dilerim, gok kisa bir agiklama yapmak 
istiyorum. Sayin Neyzi'nin sorusunda para soz konusu olunca korktum. 
cevaplayamadim yeterince, 0 yiizden tekrar donmek istiyorum. 

Gergekte olay gu: Tiirkiye'de de, siyaset adamlariyla toplumun ileti-
gimi, eskiden, biliyorsunuz, daha gok meydanlarda oluyordu; artik bu kay-
boluyor, siyasi mesajlar, daha gok kitle iletigim araglanyla aktariliyor 
topluma. Yani, iletigim, siyaset adamlariyla toplum arasinda, bunlar ara-
cihgiyla oluyor. Tabii, televizyon devletin oldugu igin gu anda, iicretsiz 
yararlandiriliyor, ama sinirli yararlandinliyor; ileride ozel kanallar dev-
reye girdigi zaman, bunlann parayla kullamlmasi soz konusu olacak. Ba-
cini, ancak parayla kullaniyorsunuz. Basin, kampanya donemi iginde ha-
be rolarak kullanilabilir; ama, bu, kontrolsiiz bir kullanmadir. Yani, par-
tinin kontrolii diginda bir kullanmadir, manipiilasyon gok agiktir, sizin na-
sil kullanacaginiz belli degildir. Halbuki, sizin kendi imajlarmizi, aktar-
mak istediginiz bigimde segmene bildirmeniz gerekir. O yiizden, iletigim 
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bigimleri degigiyor, dili degigiyor; bu nedenle, bundan sonra, iletigim arag-
larmm kullamlmasi kaginilmazdir. Meydanlar yavag yavag kaybolacak-
tir. Bunun igin de partilere mutlaka bu olanaklarm saglanmasi gereke-
cektir; yoksa ajanslara degil. 

Tegekkiir ederim. 

BA§KAN — Tegekkiir ederiz efendim. 

Zannediyorum, zamani bir 15 dakika fazla kullandik. 

Efendim, bu giizel goriigmeler ve gok aktiiel ve giizel konulari bura-
da goriigmek, tarti§mak imkanlari verdikleri igin, ben yine Ankara Uni-
versitesi Basin-Yayin Yiiksekokulu Miidiirii Sayin Profesor Ferruh Din-
ger'e tekrar tegekkiir ediyor, 18 Ekim gunii, saat 10.30'da Ugiincii Otu-
lumda bulugmak iizere oturumu kapatiyorum. 
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tltfJNCi] OTIRUM 

KAMUOYU A R A § T I R M A L A R I N D A YONTEM VE 

TEKNiKLER I 

BA§KAN: 

Prof. Dr. Rufen KELE§ 





KAMUOYU ARA§TIRMALARINDA ORNEKLEM SEQIMl 

Yilmaz ESMER 
Omer GUCELiOGLU 

BA§KAN: Ankara Universitesi Basin-Yayin Yiiksekokulu'nca diizen-
lenen Kamuoyu Aragtirmalari Birinci Uluslararasi Sempozyumunun 
Ugiincii Oturumunu agiyorum. Hoggeldiniz. 

Birinci giinkii goriigmelerde ben maalesef bulunamadim, o bakimdan 
konularin nasil geligtigini izlemek firsatim olmadi. Ikinci giin, iigiincii ve 
dordiincii oturumlarda, Kamuoyu Aragtirmalarmda Yontem ve Teknikle-
rin —aym konunun— iki ayri uzman grubu tarafindan ele almacagi go-
riiliiyor. 

Benim bagkanligini yapacagim bu iiguncii oturumda, programa gore, 
Dog. Dr. Yilmaz Esmer ve Omer Giicelioglu, "Kamuoyu Aragtirmalarinda 
Orneklem" konusunu igleyecekler. Programda, sanki ortak bir bildiriymi§ 
gibi goriinmesine kargm, arkadaglarimiz sunuglarini ayri ayri yapacak-
lardir; fakat, programin sonunda goriilen "Kitlesel Gozlem" konusunu 
ele alacak olan Giilay Dortler, gelemiyecegini bildirdi. Boylece, ona ay-
rilan 20 dakikayi, isimlerini az once soyledigim iki arkadagimiza bolerek 
kullanmak imkanmi bulmug olacagiz. 

Bildiri sunuglarmin 11.30'a kadar siirmesi ongoriiliiyor; 11.30'la 12.30 
arasinda da bildiriler iizerindeki tartigmalar siirecek. 

Ben, Saym Dog. Dr. Yilmaz Esmer, Omer Giicelioglu ve Yrd. Dog. 
Dr. Mehmet Kiigiikkurt'u buraya rica edeyim. 

Buyurun Sayin Esmer. 

Dog. Dr. Yilmaz ESMER: Efendim bana verilen Orneklem Segme ko-
nusu, oldukga teknik bir mesele. Bu konuyu nasil igleyebilirim diye epey-
ce diigiindiim. Qok genel hatlariyla ele alsam, her standart istatistik kita-
bindaki birkag boliimden bir tanesini ozetlemem iktiza edecekti; gok ay-
rmtilara girsem, belki dinleyicilerin onemli bir kismmi kaybetme tehli-
kesiyle kargi kargiyayim. Ikisi arasinda bir yol tu t turmaya galigacagim. 
Teknik olarak anlatsam, becerebilir miydim, ondan da emin degilim ama, 
fazla agir teknik, kati teknik olmayan bir anlatimi da hig beceremeyece-
gim gibi geliyor bana ama, bakalim, deneyecegim. Bir de §unu diigiin-
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diim: Genel olarak orneklem goyledir, §unlara dikkat etmek gerekir fi-
landan ziyade, Tiirkiye'deki duruma bir bakayim dedim; Tiirkiye'de bu 
i§ nasil oluyor, bugiinkii durumumuz nerede, ne yapabiliriz, neleri dogru 
yapiyoruz, neleri yanli§ yapiyoruz, bunlari tartigmayi tercih ettim. 

Tiirkiye'deki durum derken de, konu§mami §u iig ana ba§lik altmda 
toplamak istiyorum: Bir tanesi, bugiin, Tiirkiye'de bu konuda gordiigii-
miiz onemli yanli§liklar. Bunlari, miisaadenizle, benim gorebildigim, bile-
bildigim, anlayabildigim kadariyla biraz tarti§mak istiyorum. Ikincisi, 
orneklem segmede Tiirkiye'ye ozgii giigliikler ve nihayet iigiinciisii de, 
hig olmazsa, §u kisa donem iginde nelere dikkat etmeliyiz, ne yapmaliyiz, 
bu konuda birkag du§uncemi de sizlerle pa}da§mak istiyorum. 

Bu iig ana ba§ligm iki tanesi, biraz karamsar gibi goziikiiyor. Birinci-
si, Tiirkiye'de bugiin yapilan yanli§liklar; ikincisi, Tiirkiye'ye ozgii giig-
liikler filan. Ama, zannediyorum ki, diinkii oturumlarin tozpembe, her 
§ey iyi yapiliyor, Avrupa'dan da, Amerika'dan da iyiyiz havasindan son-
ra, belki dengeyi saglamak igin, boyle iig ana ba§liktan iki tanesinin biraz 
kotiimser taraf ta olmasmda da yarar var. 

Orneklem segiminde temel soru, —bugiin hala bunu, ozellikle siyasi 
kamuoyu yoklamalarinda, duyuyoruz— "1500-2000 ki§iyle segim yapilir 
mi, bu ne bigim i§tir, boyle §ey olur mu?". Zannediyorum, bu Tiirkiye'de 
a§ild.i, gok §iikiir. Qok uzun zamandan beri degil ama, 5-10 senelik bir sure 
iginde bu mesele a§ildi, bu i§in bir matematiksel bazi oldugu ve 2000 
ki§iyle de pekala iyi sonuglara varilabilecegi —zannediyorum, sonuglari 
kabul etmek istemeyenler di§mda— herkes tarafindan anla§ilmi§ durum-
da. Fakat, "hangi 1500-2000 ki§i?" sorusunim dogru cevabi heniiz verile-
miyor. Tamam, 2000 kigiyle olacak da, bu 2000 ki§i nereden gelecek? t§te 
burada, oyle zannediyorum ki, biz hala emekleme, gabalama doneminde-
yiz, o donemi gok fazla a§tigimizi —hig degilse ben— gozlemliyemiyorum; 
tabii ki, tarti§maktan mutluluk duyacagim. 

Hepimizin bildigi o klasik Literary Digest Anketleri var. Biliyorsu-
nuz, 1920'lerde, 1930'larda, tesadiifen herhalde, bazi bagarili sonuglar al-
mi§ bu Literary Digest Dergisi, ondan sonra 1936 segimlerindeki gok bii-
yiik yanilgisiyla da biitiin ders kitaplarina klasik ornek olarak gegmig. 
Bu "hangi 1500, hangi 2000 ki§i?" derken, hep anlatilan, aman Literary 
Digest'deki tiirden bir yanli§lik, yanlilik olmasin. Birgogunuz biliyorsu-
nuz herhalde, orada orneklemi, telefon rehberinden ve otomobil kayitla-
rmdan segmigler. Tabii, telefonu ve otomobili olanlar ornekleme girdikleri 
igin de, Roosevelt'in oylari, bu orneklem iginde, oldugundan, aslindan 
fevkalade dii§iik olarak goziikmii§; belki derginin sonunu getiren etken-
lerden bir tanesi de bu olmu§. 
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Tiirkiye'de, hala Literary Digest tiirii orneklemlere rastliyoruz. 

Bundan bir siire once, sevgili Emre Kongar, kendi editorliigiinii yap-
tigi PiAR biilteni igin, benden bir yazi istemigti; gene orneklem konu-
sunda ve israria, "basit tesadiifi orneklemin biiyiiklugiine gore hata pay-
lari da bu yazinin iginde olsun" dedi. Aman Emrecigim, hangi istatistik 
kitabmi agsan, basit tesadiifi orneklemin biiyiikliigiine gore, hata payi-
mn nasil hesaplanacagmin basit formiilii —bir gogunda da tablosu— 
mevcuttur; yani, bunu bir daha yazmaya gerek var mi dedim. "Sen et-
rafi bilmiyorsun, bunu koyarsak, referans olarak kullanilacak" dedi. Fev-
kalade utandim, hatta yaziya adimi da koymadim. Yani, bu yazilir mi 
gimdi diye diigiindiim ve isimsiz olarak o yazi gikti. Fakat, goyle bir et-
rafa bakiyorum, belki bu diizeyde degil; ama, bizi, gergekten gok onemli, 
gok yaniltici sonuglara gotiirecek hatalar hala yapiliyor. 

§imdi, diinkii oturumlarda, gergi bunlar iizerinde pek durulmadi ve 
bagarilari iizerinde duruldu; bir noktaya kadar ben de ayni kanaati pay-
lagiyorum ,Tiirkiye'deki kamuoyu aragtirmalari gok bagarisiz degildir; 
fakat bu, yapilan birtakim yanliglari gormemeye de neden olmamalidir 
diye diigiiniiyorum. Tabii, bu sempozyuma davet edilen kamuoyu girket-
leri, Tiirkiye'nin ciddi, gergekten bir bilgi birikimi olan, bu igi ciddiye 
alan girketleri; fakat, e t raf ta sadece onlar da yok. Yani, benim istatistik 
derslerimden endigeyle hatirladigim bazi isimler, kamuoyu aragtirmasi 
girketi kurdular. Bu gergek. Gegenlerde bir tanesi bana telefon etti, hay-
retten hayrete diigtiim; giinkii, bu ogrencimi, basit istatistikten gegirene 
kadar ne yapacagimi gagirmigtim. Kendisi gimdi, kamuoyu , ve piyasa 
aragtirmalariyla igtigal ediyormug. Aradan da gok zaman gegmedi. Hani, 
on sene gegmig olsa, diyecegim ki, o zaman oyleydi, bu zaman da boyle, 
elbetteki durum degigti; ama degil, bir iki sene once olan igler bunlar. 

O zaman, burada PIAR var, KONDA var, KAMAR var, Veri Arag-
tirma var; ama, onlarin yaptiklarina bakarak, genel olarak Tiirkiye'deki 
du rum gok iyidir diye bir hiikme varmamaliyiz zannediyorum. 

Dun, Sayin Korkmaz Alemdar, Tiirkiye'deki kamuoyu aragtirmala-
rinda bir milattan bahsetti. Tiirkiye'de, bu konuda milat hangi tarihe ko-
nacak bilemiyorum; fakat, spesifik olarak, orneklem konusunda, heniiz 
milattan oncedeyiz diye diigiiniiyorum. Genel duruma baktigimizda boy-
le diigiiniiyorum. Neden boyle diigiiniiyorum? Orneklerine bakm. Son se-
-gimlerde bir gazete, Gtilhane Parkina segim sandigi koyarak kamuoyu 
aragtirmasi yapti. Bunu okuduk. Giilhane Parkindan gelen gegenler segim 
sandigina bir oy attilar, isteyenler atti, istemeyenler atmadi ve gazete 
sekiz siituna mangetten, gu parti oyle olacak, bu parti boyle oy alacak 
diye, bunu kamuoyu aragtirmasi olarak ilan etti hepimize. Hala, son re-
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ferandumda bir gazete, 30 bin segmenle anket yapti, his de gikmadi. Qiin-
kii, onemli olan 30 bin veya 300 bin degildi, 2000, bilemediniz 2500 gok 
yeterli bir sayiydi. Onemli olan, sayinin buyukliigiiniin hig onemi yok, 
o orneklemin nasil segildigiydi. Hala, fe§mekan haber ajansinin muhabir-
leri, gidiyorlar, haber toplar gibi, bize, kamuoyu yoklamasi yapip, ara§-
t i rma yapip yayinliyorlar. 

§imdi bu durumda, hakikaten genel ortalama olarak, fazla bir yol al-
dik demek, biraz giig olacak. Ozel yerler var, ozel ki§iler var, gok bagarih 
gali§malar yapiyorlar. Universite iginde var, §irketlerde var; ama, genel 
manzaraya baktigimiz zaman, dogrusu ben o kadar iyimser olamiyorum. 
1950'lerde de gazeteler boyle anketler yapiyorlardi. 1957 segimlerinden 
once yasaklandi; ama, yapilan §ey §uydu: Gazete, oraya, buraya bir san-
dik koyuyordu veya gidiyordu mitinglerde filan, segmenleri buluyordu, 
"Hangi partiye oy vereceksiniz?" diye soruyordu. Sonra, siyasi parti ler 
bunu ke§fetmi§Ier, gazete nerede sandik bulunduracaksa, hemen oraya 
300 tane 500 tane militanini yolluyormug parti, kendi oylanyla dolduru-
yormu§ filan, —yani dii§uniin nerelerden bagladik— gazetecilerin buna 
kar§i aldigi tedbir, sandxgi hangi saatte, nereye koyacaklarim gok gizli 
tutmak oluyormu§. (Giilmeler). Boylece, partilerden kurtulmu§ oluyorlar, 
partilerden kurtulmug olunca da, orneklemenin yanliligi diye bir mesele 
kalmami§ oluyor, problemlerimiz gozulmiig oluyor. 

§imdi, bu genel giri§ten sonra, soyleceklerimi ug ba§lik altmda top-
layacagimi soylemi§tim, once, Tiirkiye'deki ba§lica yanli§liklar, ba§lica 
hatalar nedir, onun iizerinde, hig olmazsa, benim gorebildiklerimin iize-
rinde gok kisa olarak durmak istiyorum. 

Diinkii oturumlardan birinde gene, Sayin Aysel Aziz, bir soru yo-
neltti, "Kamuoyu aragtirmalarma bir giiven sorunu var. Sizin yaptigmiz. 
ara§tirmalara bir guvenememe meselesi seziyorum; acaba bu nereden 
kaynaklaniyor?" dedi. Bence hakikaten gok sorulmasi ve tarti§ilmasi ge-
reken bir konuydu. Qiinkii, ben de etrafa baktigim zaman, oyle bir §eyler 
seziyorum, hig degilse konu§uyoruz bunlan. Bu giiven sorusunu sorma-
mn, zannediyorum objektif nedenleri de var. Diinkii cevap —Sayin Biilent 
Tanla, burada mi bilmiyorum, onunla da tarti§mak istiyorum konuyu— 
neden giivenmiyorsunuz ki, boyle §ey duymami§ olayim, bir1 daha olma-
sin, Tiirk Milleti biiyiiktur, ara§tirmalara da giivenilmesi gerekir, onun 
igin, giivenmemek igin de higbir sebep yoktur, endigeyi birak, neticeye 
bak §eklindeydi, (giilmeler) bence yetersiz kaldi. Ara§tirmacilar olarak, 
ciddi bir bigimde kendi problemimizi gormemiz lazim. Yani, bu ele§tiriyi, 
herkesten once, kendime yoneltiyorum. Qiinkii, ben de gok fazla survey 
yapiyorum, orneklem gekiyorum, bu ara§tirmalarm igindeyim, hata varsa, 
biiyiikge bir mik tan da bana ait; ama, hata yoktur, her yaptigimiz dog-
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rudur. . . Ben hig olmazsa kendi yapt iklanm igin, kesinlikle bunu soyle-
yemiyorum. Ben, kendi gektigim orneklemlerden higbir zaman yiizde yiiz 
emin olmadim; onun igin, bu elegtirilerimi, liitfen once kendime yonelik 
olarak kabul edin. Ama, oyle zannediyorum ki, bu giivensizligi de do-
guracak nedenler ortada mevcut. 

Gene, dun Sayin Tanla, "Biz hem i§ Bankasmin, hem ANAP'in, hem 
SHP'nin, hem TRT'nin pek gok aragtirmalarmi yapiyoruz. Aslinda Ba-
ti'da, tek aragtirma kurulugu, tek partiyle galigir veya bir girketle gali-
girsa, rakibiyle gahgmaz" dedi. Bati 'da bunun boyle oldugundan emin 
degilim. Tarafsiz aragtirma kuruluglari birgok yerle galigabiliyorlar. Bir 
de igin gu noktasi var: ANAP, SHP, TRT, Ig Bankasi gibi Sayin Tanla'nin 
saydigi kuruluglar, benim bildigim, bir degil birgok girketle galigiyorlar 
ve aym konuda aragtirma yaptiriyorlar. Hemen hemen aym sorulari, he-
men hemen aym zamanlarda birkag girkete sorduruyorlar. Burada ciddi 
bir problem var. Burada, sonuglarm kontrolu gibi bir mesele var agikga. 
Demek ki, ortada, hakikaten bu giivensizligin tartigllmasini gerektirecek 
sorunlarimiz var. 

Neler bunlar: Bir defa, yapilan aragtirmalar iizerinde higbir kalite 
kontrolu yok. Kolay bir gey degil bu; ama bizde tamamen insafa kalmig 
durumda. Yontemler oyle gok agik segik bir bigimde yazilmiyor. Ne yapil-
digi, ne edildigi, nereye gidildigi tam belli degil. Tiiketici —bence en onemli 
goziimii orada— tamamen bilingsiz bu konuda. Bir girket veya bir siyasi 
par t i veya bir gazete, kamuoyu aragtirmasi ismarladigi zaman, "sen bu-
nun orneklemini nasil gekeceksin?" diye sormuyor, oyle bir uzmani da 
yok, tiikettigi malm kalitesine bakacak bir imkani da yok. Tamamen bir 
giiven meselesi. Yani, doktor ilaci yaziyor, hasta da bilir bilmez, iyi gelir 
diye ilaci kullamyor. Ilaci, doktorla fazla tartigamazsiniz; doktor, "sana 
bu antibiyotik gerekli" diyorsa, gereklidir. Hatta, bu doktor —hasta ano-
lojisini biraz daha ileri gotiirecek olursak: Anadolu'da, kirsal kesimden 
doktorlara gelen hastalar, "bagim agriyor, kirmizi haptan istiyorum" der-
ler. Yani, arkadagina, akrabasma birisine, o kirmizi renkli hap iyi gel-
migtir, doktora, "kirmizi hap olsun, gimdi kangt i rmayahm igi, iyi gelen 
ilaci ver bana" der. Bizim bu konudaki tiiketicilerimiz de biraz oyle. Yani, 
aragtirmayi yap der, nereden aldm, nasil verdin filan onlar fazla onemli 
degil. 

Aragtirmalardan aldigimiz sonuglar, gogu zaman gok biiyiik bir ge-
ligki iginde. Son segim aragtirmalarina bakmiz, son referandum aragtir-
malarina bakmiz, gazetelerde yayinlanan sonuglara bakiniz, agagi y u k a n 
aym giinlerde yapilmig olan kamuoyu aragtirmalarmda yiizde 10, 12, 15'e 
varan farklar var. Bu durumda, elbetteki, "hangisine giivenecegiz acaba?" 
diye bir soru ortaya gikacaktir; bu sorunun sorulmamasi mumkiin degil. 
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Bunun otesinde, aragtirmalarm yayinlanan kisimlarinda bile temel ha-
talar goze garpiyor. Eger, biraz daha bu i§e yakm bir ki§i goziiyle bakar-
saniz, yayinlanan kisimda bile —mesela, orneklem hata paylarimn hesap-
lanmasmda— ciddi yanli§liklar yapiliyor; biraz sonra, bu konuya da de-
ginmeye galigacagim. 

Turkiye oylarindan milletvekili hesaplamyor, referandum oylanndan 
milletvekili hesaplamyor. Artik o konuda daha fazla bir§ey, demek iste-
miyorum; ama, sadece §u ciimleyi tekrarlamak istiyorum: Biz aragtirma-
cilarm dikkat etmesi gereken, diizeltmesi gereken onemli hususlar, onem-
li yanliglar var. , 

§imdi ben, bu genel hatalar iizerinde duracak degilim. Qiinkii benim 
konum, orneklemle ilgili hatalar; dogrudan dogruya ornekleme iligkin so-
runlari ele almaya gali§acagim. Hemen oraya gegiyorum. . 

Orneklem konusunda neler yapiliyor? Birincisi, hala okuyucu anket-
leri yapiliyor; gazete, gazetesinde yayinlandigi ve aldigi cevaba gore, 
biitiin okuyucu kitlesine genelledigi anketler yapiyor. Bilmiyorum bunu 
tart ismaya gerek var mi? Biitiin tesadiifiligin yok oldugu, belli bir kesim 
cevap verecegine gore, sadece o kesimin goz oniine almdigi anketler. O 
da, ne olgiide, ne oranda o da bilinmiyor tabii. Kesimin, evrenin, popii-
lasyonu (sayisi) belli olmadigi igin, gelen cevaplarm, onun ne kadarmi 
temsil ettigi filan da, oranlar da hig belli degil. 

Bir telefonla yapsak §u i§i hevesi yayilmaya ba§ladi Tiirkiye'de. §im-
di anliyorum, ticari kurulu§lara bu pek cazip geliyor. Anketor bul, an-
ketor egit, Erzurum'a, Gazianteip'e, Denizli'ye yolla, ya geri gelsin, ya gel-
mesin, ya anketi yapsm, ya yapmasm... §unu, telefon rehberlerini alsak, 
Amerika'da da yapiliyormu§ bu i§ nasil olsa, biz de telefonu gevirsek, onem-
li bir kesimin telefonu yoksa... Benim zamanim bitmi§ bile... Telefon an-
keti Tiirkiye'de yapilmaz, nokta. Hig daha fazla o konuda bir §ey soyleme-
yeyim. Biz, uzunca yillar r telefon anketini unutalim diyorum. En dogru 
sonug veren ilgeler, mahalleler meselesini de unuttum. Zaten, en dogru 
sonug veren mahalleyle veya ilgeyle, yiizde 32 yanli§ sonug veren arasin-
da, matematiksel olarak higbir fark yoktur. Bir tanesinde yiizde 32 ile 
diizelttiniz mi, gene aym yere gelir. Yani, bir mahallenin, bir segim, iki 
segim, iig segim onceki oyunun, bugiinkii tahmin gostergesi olacagini ka-
bul ediyorsaniz, o zaman dogru tahminde bulunmu§ mahalleyi segmeniz 
hig onemli degildir, o biraz matematik bilgisinin azligmdan diyecegim. 

Tabakalandirma ve biiyiikliige oranli olasilikta onemli hatalar yapi-
liyor. Su prensipten gidiliyor: Tabakalandirma, hatayi azaltir. Dogrudur; 
biiyiikliige oranli olasilikli oldugu siirece. O oranlar bozuldugu zaman, 
tabakalanma standart hatayi azaltabilecegi gibi, artiriyor da olabilir. 
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Kotalandirma konusunda onemli hatalar yapiliyor ve ciddi yanlihklar 
getirecek §eyler yapiliyor. Bir anketor, bir mahalleye yollaniyor; bu ma-
haileden 10 kadin, 10 erkek bul gel diye. Tamamen anketoriin orada ki-
minle konu§mak istedigine kalmi§. Gene klasik hata ve en onemlisi, zan-
nediyorum, hata paylari 50k yanli§ hesaplaniyor. Ben yaymlanan ara§-
tirmalardan bakiyorum, "aragtirmamizm, segimler igin hata payi, arti ek-
si yiizde 3" deniyor. Yani, yiizde 50 oran igin hesaplanmi§ hata paylari, 
yiizde 10 oy almasi beklenen partiler igin de gegerli sayiliyor. Hepinizin 
bildigi gibi, buradaki hata payi tamamen Varyansa bagli bir olay. Var-
yans tamamen partinin veya herhangi bir degi§kenin popiilasyon igin-
deki oranma bagli bir olay. Yani, siz, yiizde 50 oranli bir §eyi, arti eksi 
3'le tahmin edebilirim derken, yiizde 10 oranliyi da arti eksi 3'le tahmin 
ederim diyorsaniz, edersiniz gergekten de, hata payi, olmasi gerekenin iki 
kati kadardir. 

Burada, hatasiz orneklem olmayacagmi kabul etmemiz gerekiyor. 
Yani, artik §u arastirmacilar da bunu anlamali ki, "biz sonucu yiizde 
100 biliriz; Amerika'da yiizde 4 hata payiyla galigiliyor, bizde yiizde 1, 
biz daha iyi yapiyoruz filan" tiirii, fazla temeli olmayan iddialari bir ta-
rafa birakmamiz lazim, yoksa mahcup oluyoruz. Amerika'da yiizde 4 hata 
payi, bizde yiizde 1. Neden? Amerika 'nm bilmedigi bir §ey mi kegfettik 
biz, gok daha kabiliyetli miyiz ki bu konuda, yeni teknikler mi icat ettik 
ki, Amerika'dakinden daha dii§iik hata payiyla galigalim? Bu soz konusu 
degil. Yiizde 100 de dogru bilmek miimkiin degildir. Bir orneklem, mut-
laka, bazen az, bazen biraz daha fazla, ama smirlar iginde olmak §artiyla 
yanihr. Yani, kazanin tencere dogurdugunu kabul ediyorsaniz, arasira 
olecegini de kabul etmeniz gerekir, bunun garesi yoktur, her zaman dogru 
bilmek olmaz. 

Bizde hata paylarimn dogru hesaplanmadigina, zannediyorum, bir de-
lil daha: Ben §imdiye kadar hig kiime igi korelasyon (inter class correla-
tion) diye bir hesap gormedim bunlann iginde; oldugunu da zannetmiyo-
rum. Qiinkii, Tiirkiye'de heniiz bu kiime igi hesaplann yapildigini zannet-
miyorum. 

Amerika ile ilgili bir orneklem kitabinin bir appendix'i (eki) var' elim-
de, hemen hemen her konuda, giftlik kiimelerinde, hane halki kiimelerin-
de, koyde, gok ge§itli degi§kenlerde inter class correlation'lannin ne ola-
cagi konusunda 10 bin, 20 bin ki§ilik gozlemlere dayali tahminler var. 
Bizde bun lann hig bir tanesi olmadigi igin, hata paylannda yanli§ de-
gerlendirmeler oluyor. 

Saym Ba§kan, affiniza siginarak, iki dakika rica ediyorum. Hig olmaz-
sa. birer dakika da o iki ba§liga ayirayim. 
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Orneklem gekerken giigliiklerimiz neler? Giigliiklerimiz §unlar: Bir 
tanesi, elimizde veri yok. En onemli §ey, bir orneklem gekerken, Devlet 
istatistik Enstitiisiinun o gok sinirli sayimlarmm sonuglarimn ele gegmesi 
de zaten eskidikten sonra oluyor, hiikmii kalmiyor; hala 1985 sayimlari-
nin biitiin sonuglari almmi§, tamamlanmi§ degil. Halihazirda zannediyo-
rum, illerin iigte ikisi filan gibi bir kismi tamamlandi, iigte biri duruyor. 
Sosyo ekonomik ozellikler olarak Tiirkiye geneli hala verilemedi. Bu 
veriler olmadan orneklem gekilmiyor. Neye dayanarak tabakalandirma 
yapacaksmiz? Tahmine dayanarak yapiyorsunuz falan. 

Biiyiikliige oranli olasilikli orneklem gekebilmek igin ge§itli biiyiik-
liikler lazim. Haritalar lazim, yogunluklar lazim; higbir gey yok. Bir so-
kakta kag ki§inin oturdugunu bilmeden, o sokagi ornekleme dahil edi-
yorsunuz. Ne oluyor? Biitiin olasilik hesaplari orada elbetteki §a§mi§ olu-
yor. Qiinkii, Atatiirk Bulvari da kagit iizerinde sokak, i§te §uradaki iig 
haneli gikmaz sokak da bir sokak elbetteki ve bunlarm ikisine de ornek-
leme gikmada aym §ansi tanidiginiz zaman, gene teori ba§tan agagi git-
mi§ oluyor. 

Ba§ka giigliikler de var ama, zamamm kalmadi, artik onlardan bah-
setmeyeyim. 

Ihtiyacimiz olanlar: Dogru orneklem gekilmesini saglayacak verilere 
acilen ihtiyacimiz var. Orneklemde, dogru tabakalandirmaya acilen ihti-
yacimiz var. Tabakalandirmayi iyi kavramamiz ve belki tek amagli or-
neklemlere yonelmemiz gerekiyor. Biraz daha pahah ama, bir tabaka-
landirma, her ihtiyaca cevap veren bir §ey degil. Orneklem gergevemizi, 
orneklem tasarimizi sik sik giincelle§tirmemiz gerekiyor. Hata paylarim 
dogru hesaplamamiz, iyi anlamamiz, iyi anlatmamiz gerekiyor. 

Te§ekkiir ederim. 

BALKAN: Sayin Esmer siireyi biraz a§ti; ancak, tarti§malar bolii-
miinde ortaya gikacak birtakim sorulan zamani uzatarak, zaten kismen 
de yanitlami§ oldu. Bu bakimdan, tasarruf da saglami§ oldu. Kendisine 
te§ekkiir ederiz. 

§imdi, aym konuda ikinci konu§mayi, Sayin Omer Giicelioglu ya-
pacak. Omer Giicelioglu'nun konu§masmda ele alacagi konulardan bir kis-
mina da Saym Esmer deginmi§ oldugu igin, bir tasarruf da oradan sag-
layacagimizi limit ediyorum. 

Sayin Giicelioglu, 1934 yilinda Gaziantep'te dogdu. Istanbul Univer-
sitesi Iktisat Fakiiltesi mezunudur. Amerika Birlegik Devletleri Iowa 
State Universitesi'nden master aldi, Selsus biiroda da uzmanlik yapti. Bi-
zim Devlet Istatistik Enstitiisii'nde once ara§tirmaci olarak, sonra uzman; 
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sayim, anket ve ornekleme grup yonetmeni, daire bagkani ve Enstitii 
Ba§kan Yardimciligi gorevleri yapti. Bunlann yani sira, Hacettepe Uni-
versitesi ve. Ortadogu Teknik Universitesi'nde de part-time ogretim go-
revi iistlendi. 1986'da Devlet Istatistik En'stitiisii'nden emekli oldu ve 
§imdi BIAR'da, aragtirma koordinatorliigii yaninda, Ortadogu Teknik Uni-
versitesi'nde de part-time gorevini surdiiriiyor. 

Daha uzatmadan, ben sozii Saym Giicelioglu'na birakiyorum. 

Omer GUCELiOGLU: Tegekkiir ediyorum Sayin Bagkan. 

Sozlerime baglarken, Uluslararsi Kamuoyu Sempozyumunu diizenle-
yen Ankara Universitesi Basin-Yaym Yiiksekokulu mensuplanni ve bu 
sempozyumun diizenlenmesinde emegi gegen tiim kuruluglari gerek gah-
sim ve gerekse mensubu bulundugum BiAR adina kutluyor ve kendileri-
ne tegekkiir ediyorum. 

Siireyi agmamaya galigacagim; fakat, konu o kadar genig ki, dert o 
kadar gok ki, yani neyin neresinden nasil baglayacagimi bilemiyorum. 
Fakat gunlari tamamlamaya galigacagim: Sayin Esmer'in soyledigi bazi 
konularda rakamlan size vermeye galigacagim. Yirmi yildan daha uzun 
bir siireden beri, Tiirkiye'de orneklemeyi oturtmaya galigiyoruz, bir tiirlii 
oturmuyor. Neden? Qiinkii kaygan, yer kaygan, bir tiirlii olmuyor, kigiler 
inanmiyor. Diinkii toplantida, Sayin Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat Ha-
nim bir gey soylediler: "Kamuoyu aragtirmalari beginci kuvvettir." Dog-
rudur, beginci kuvvet; belirli halk oylamasim, belirli halki etkileyecektir, 
dogrudur; fakat o yeterli olmamaktadir. Bir de, bunu kullanacak olan 
kimseleri once inandirmak gerekiyor ki, bu talep gelsin, bu aragtirmalar 
yapilsm. 

Sozlerimin sonunda baglayacagim olay gu: Acaba Tiirkiye'de ornek-
lem, gergekten soylendigi kadar kotii miidiir, soylendigi kadar da gok mu 
iyidir, acaba neler yapilabilir? Biraz sistematik igerisinde giderek, olayi 
biraz farkli olarak soylemekte yarar goriiyorum. Onlar da- goyle: 

Birincisi, biz, orneklemin hala gerekgesini dahi tam olarak bilmemek-
teyiz; oyle kiigiik kiigiik boliimler igin orneklem yaparak sonug almaya 
galigiyoruz. Kigisel bilgiler igin, belirli gok dar kapsamli bilgiler igin der-
lemeye galigiyoruz. Bu soylediklerim hep genel igindir. Oysa, bunlann 
hepsi eksiktir, yanligtir, bunlarla sonuglara varmak miimkiin degildir 
demek istemiyorum. 

Orneklemede kisitlayici faktorleri kesinlikle gozoniinde tutmamakta-
yiz. Bun lann bir tanesi zamandir, giincel olarak vermemiz lazim; ikincisi, 
paradir. Ornekleme gerekli olan, aragtirma igin gerekli olan parayi yeteri 
kadar ayirmiyoruz. 100 liralik olacak bir aragtirma igin, bizim ayirdigi-
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miz sadece 3 lira. Bu 3 lirayla, bu 100 liralik aragtirmayi, buyurun yapin 
diyoruz. Bunun yapilmasi zaten miimkiin degildir. Sonradan da gikip, 
"bunlarm hepsi uygundur, normaldir, ben yaptim oldu" diyoruz. "Ben 
yaptim oldu" demek yeterli degildir, o konulari ortaya getirerek tarti-
gabilmek, metotlarmi, yontemlerini yapabilmek gerekmektedir. 

Ornekleme olmadan herhangi bir ara§tirma yapmak miimkiin degil-
dir. Tiirkiye'deki istatistikgilerin en biiyiik giigliigii de, veri kaynaklari-
nin yeterli olmamasidir; Saym Esmer, az once degindiler. Sadece, yur t 
digindaki, geligmig iilkelerdeki istatistikgilerin bildiklerini, klasik kitapla-
rm yazdiklarmi yazmak, onlari ogrenmek yeterli degildir; bunun digmda, 
Tiirkiye'ye uygun yontemleri geli§tirmek, o darbogazlarda, en iyi yon-
temi bulmak gerekmektedir. 

Ben, size, olayin daha basitinden baglayarak, gunu soylemek isterim: 
Biitiin bu yapilan aragtirmalarda bakiniz, aragtirmaya ba§larken, amag 
dahi belirli degildir. Ortaya iig tane soru atilir, "efendim, biz gu konuda 
aragtirma istiyoruz, bunu yapmiz, gu gu sorulari sorunuz..." olay bitmig-
tir. O sorular sorulur, ondan sonra da biz bununla ne yapacagiz diye ka-
ra kara dugiiniiriiz; hangi cross tablolari yapacagiz, hangi faktorler ara-
sinda, hangi ili§kileri kuracagiz? Oysa, olay tam tersinedir. Once, amag 
belirlenir. Bizim amacimiz gudur, gunun sonucunda, §unu gunu elde et-
mek istiyoruz, §u faktorler arasindaki iligkiyi bulmak istiyoruz, bunun 
nedenini, bunun farkmi gormek istiyoruz ve buna gore de yontemi tayin 
etmemiz gerekir, buna gore ornek hacmi tayin etmek gerekir, buna gore 
soru kagidim dizayn etmek, uygulama metodunu tayin etmek gerekir. 
Oysa, biz olaya ba§indan bagliyoruz, sonuna geldigimiz zaman da kaliyo-
ruz ve o zaman da, tabii ki sonuglari nasil kullanacagiz diye uzun sure 
bekletiyoruz ve geri kaliyor. 

Aragtirma yaparken, §unu higbir zaman, higbir gahgmada gormedim, 
gosterilmemektedir: Bu aragtirma sonucunu nerede, ne zaman, nasil, ni-
gin kullanacagiz? Bunu bilmedikten sonra, nigin aragtirmayi yapiyorsu-
nuz. Tiirkiye'deki aragtirmacinin giigliigii de zaten buradan doguyor. Biz 
once, belirli bir kuruluga gidip, ona, ne tiir bir aragtirmaya ihtiyaci oldu-
gunu, ne tiir bilgiye ihtiyaci oldugunu anlatmak durumundayiz. "Gel se-
nin gu gu tiir bilgilere ihtiyacin vardir, gunu bilmezsin, gunu bilmeden 
bunlari yapamazsin; oyleyse, biz sana, gu sorulann cevaplarmi verelim" 
diyoruz. Oncelikle o kigiyi ikna etmek gerekiyor, daha sonra da, o igi al-
mak gerekiyor ve ondan sonra, o aragtirmayi yapmak gerekiyor. O kigi 
inandigi olgiide, para ayinr . 

Aragtirmaci, az once soziinii ettigim gibi, bir taraf tan uygun olma-
yan rakamlar, oynak bir zeminde; ornekle sonuglarmi bulmaya galigir. 
Bir taraftan, buna inanmayan bir kitleyle galigir. Bir ta raf tan da elde et-
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tigi sonuglari, maalesef, kamuoyuna yeterince duyuramaz. Diinden bu ya-
na liitfen doniip bakiniz, "kamuoyu aragtirmasi" dendigi zaman, sanki 
sadece segimle ilgili kamuoyu ara§tirmalarindan sozediliyor. Oysa, onun 
aigmda pek gok aragtirmalar vardir. Bugiin, giincel olarak, bankalann 
odedikleri faiz sorunu var. Sayin Tanla, dim, "biz, Tiirkiye'de, kamuoyu-
nun nabzmi tutuyoruz" dediler. Eger siz, Tiirkiye'de kamuoyunun nabzini 
tutuyorsaniz, bankalara liitfen yardimci olunuz. Bankalann faiz hadleri 
bu kadar oldu diye herkes bir tarafa hiicum etmesin. Kamuoyu, hangi 
faizle, nereye, nigin gidiyor, hangi bankaya gidiyor? Faiz haddi mi onem-
lidir, giiven mi onemlidir, bir ba§kasi mi onemlidir? Bankacilar eger bu 
aragtirmalara inansalar, zamaninda kamuoyu aragtirmalari isterlerdi. BIAR 
olarak biz, birgoklarina bu aragtirmalari yaptik, sunduk, verdik; bazila-
n n d a n istifade edildi, bazilanndan gu veya bu §ekilde istifade edilemedi. 
Qiinkii, az once soziinii ettigim gibi, olayi tanimalari, olayi bilmeleri, ola-
ya yaklagmalari gerekiyordu. 

Biitiin bunlar yapilirken, dikkat edilmesi gereken bir tek gey var; 
o da gu: Qok iyi, iyinin devamli diigmamdir. Biz bir geye baglarken, gok 
iyi yapacagiz diye bagliyoruz ve ondan sonra da iyiyi dahi elde edemiyo-
ruz. Amiyane tabiriyle, Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olu-
yoruz. 

Elde edilen bilgiler arasinda, sadece —Sayin Esmer'in soyledigi gibi— 
smiflar arasi korelasyon (inter correlation) ve benzerlerinin yapilmasi bir 
tarafa, bagka geylerin higbirisi de yapilmamaktadir. Ne varyans analizi 
verilmektedir, ne tahmin yapilmaktadir, ne korelasyon analizi yapilmak-
tadir, ne faktor analizi yapilmaktadir, hemen hemen higbir tanesi yoktur. 
Bunu biz, degigik zamanlarda yaptik; fakat az once soziinii ettigim gibi, 
bunlar gene kisitlidir, planlama olanagi yoktur. 

Burada bir geye dikkatinizi gekerim; bakiniz, hala olayin ne kadar 
iizerinde oldugumuzu gorursiintiz. "Bizim hata payimiz, arti eksi yiizde 3" 
diyoruz; az once Saym Esmer de soylediler. Dogrudur; fakat hangi giiven 
seviyesinde? Bu yiizde yiiz boyle degildir ki. Bunun belirli bir olasiligi 
vardir. Bunu yiizde 95 giiven derecesinde mi soyliiyoruz, yiizde 99 giiven 
derecesinde mi soyliiyoruz? Bunu segerseniz, sonug da hata payi yiizde 3 
olur, yiizde 2 olur, yiizde 1 olur. Biz biitiin bu olaylan bir tarafa biraka-
rak, sadece rakam olarak, "ornek §u kadar segersek, bu, bu kadar olabilir" 
diyoruz. 

Tiirkiye'de, bu anketler diizenlenirken, en biiyiik giigliiklerden bir 
tanesi, gergevenin olmamasidir. Yeterli gergeve yoktur, bulunamaz. Ba-
kanliklardan liste alirsimz, —birgok aragtirmalarda soz konusudur, yapil-
migtir— oraya gittiginiz zaman, boyle bir ig yeri yoktur, iflas edeli bilmem 
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ne kadar sene olmu§tur. Ticaret odasma kayitlidir, gittiginiz zaman, boyle 
bir §eyler yoktur, onlari ikna edemezsiniz. Bunun igin de, her §eyden on-
ce gergevenin diizeltilmesi gerekmektedir ve yanlig bir gergeveye otur-
tulan bir anketin sonuglari da hig §iiphesiz yanli§ gikacaktir; bunu bilmek 
imkam da sozkonusu degildir. 

Belirli bir konuda da tanima gok onem vermek gerekiyor. Bunlann 
sorunlari da §udur: Biz birgok zamanlarda, tanima yeteri kadar ozen gos-
termeden, birimleri almadan gali§malan yonlendirmeye galigiyoruz. Oy-
sa, anketlerde, her §eyden once, olaya ba§larken, birimin tanimlanmasi 
gerekmektedir. Ornegin, bir TRT anketi yapilirken, elektrigi olan koyler 
TV anteni alabilecektir. Elektrigi olan koylerin listesini istediginiz zaman, 
elektrigi olan koylerin listesini verirler, koye gittiginiz zaman, bir de ba-
karsmiz ki, evlerin higbirinde elektrik yoktur; sadece, koyiin orta yerine, 
elektrik direkleri getirilip konmu§tur ve olay orada kapanmigtir; fakat 
siz o koyde anket yapmaya gali§irsmiz. 

Ornekleme metodunun segiminde pek gok giigliikler vardir. Dogru-
dur. En iyi metodu bulmak da miimkiindiir. Size gok kisa bir iki tanesini 
soylemek isterim. 1963 senesinde, Tiirkiye'de, T a n m Sayimi Ornek Plani, 
uluslararasi gergevede yapilmi§tir, me§hur Demingler ve benzerleri Tiir-
kiye'ye davet edilmi§tir ve diizenlenen ornekleme plam, yurt digmdaki 
birgok sempozyumda, birgok seminerde tarti§ilmi§tir ve fevkalade ba§arili 
bulunmu§tur. Tiirkiye'deki uygulamasma geldiginiz zaman, sonug sifir-
dir. O kadar sifirdir ki, elde edilen toplam ekilebilir dikilebilir arazi, nor-
mal cari istatistiklere gore olan arazinin yarisimn altmdadir ve sonug ke-
sinlikle kullanilamami§tir. O zaman, en iyi ornekleme plani yapmak ye-
rine, en uygulanabilir olan ornekleme planini mutlaka yapmak gerek-
mektedir. 

Orneklemlerde veya kamuoyu ara§tirmalarinda dayanak niifus sa-
yimidir. "Niifus sayimmm iigte biri gikti, illerin iigte ikisi devam ediyor" 
dendi. Sadece o kadar degil. O kadarla kalsa iyi. Ancak bunu soylerken, 
ben §unu da soyliiyorum: 1975'de, 1980'de, 1985'de genel niifus sayimi ko-
mite ba§kani bendim ve bunu soylerken kendi kendimi ele§tiriyorum, hala 
devam ediyoruz. Nedeni de, o olayi bilmeyen kimselerle galigma giigliigii. 
Tiirkiye'de, kentsel alanda biiyiime hizi, ortalama olarak binde 40. An-
kara'da biiyiime hizi, kentsel alan olarak, binde 34, Izmir'de binde 38, 
yani Tiirkiye ortalamasindan daha dii§iik. Istanbul'da ortalamamn azicik 
iizerinde, binde 41. Buna ragmen, Agri'da binde 53, Hakkari 'de binde 46, 
biiyiik illerin iizerinde. Diyeceksiniz ki, o Dogu Anadolu, §u veya bu ne-
denler var; fakat, yaninda bir de Kars var. Kars ' ta binde 26. Ortalamamn 
dahi altmda. Hemen yanmdaki Agri'da binde 53, orada binde 26. Kasta-
monu'da binde 40. Ankara, Istanbul, Izmir, yapilan gogler tablosuna gore, 
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digariya daha fazla gog veriyor; kentsel alan olarak, daha fazla gog almi-
yor. Sakarya ili igin, BlAR olarak bir sosyal aragtirma yaptik. Orada bir 
gozledik ki, Sakarya ili, kentsel alan olarak biiyiiyen, en sondan ikinci 
ilimiz. Once Mug, gok az biiyiimiig, binde 18, ondan sonra da Sakarya 
biiyiimiig, binde 19,87. §imdi, biitiin bunlara dayali olarak, nasil bir or-
neklem plani geligtirirsiniz, nasil ileriye dogru tahmin yapabilirsiniz? 

Kalite kontrolu —Saym Esmer soylediler— iizerinde hassasiyetle dur-
dugum bir konu, bir bagka uzmanlik konum. Statistical quality control, 
istatistik data'larin kontrolu; fakat bu o kadar kolay degil, bir hayli giig. 
Bir bagka konu da, standardi bilirsiniz, bir kalemin standardini bilirsiniz, 
bir defterin standardini bilirsiniz, makinenin standardini bilir ve ona gore 
olgersiniz; fakat, istatistik data'ya geldiginiz zaman, igte bu, birazcik zor-
dur, giinkii s tandardm ne oldugunu bilmemekteyiz. Buna ragmen, bunu 
da bilmek, pekala miimkundiir. 

Sanirim, siirem bir hayli azaldi. Sozlerime son vermeden once, bir 
konuya daha agiklik getirmek istiyorum. Olay gu: Biz, kamuoyu aragtir-
masi dedigimiz zaman, sanki, sadece bir tek sonuca gitmeye galigiyoruz; 
biitiin uygulama bunu gostermektedir. Yani, Tiirkiye'de bir segim olsa, 
hangi parti ne kadar kazanacak, kimin oyu ne kadar olacak? Oysa, onemli 
olan o degildir, onemli olan, o oyu etkileyen faktorler nelerdir, o faktor-
lerin birbiriyle iligkileri nelerdir, o faktorler ne kadar degigtirilirse, sonug 
o kadar degigecektir? Bunu bulmak gerekir. Biz, BIAR olarak, bu tiir 
kamuoyu aragtirmalarma girmek istemiyoruz. Qiinku, sonug, gazetelerin 
birbiriyle yarigi haline gelmigtir. Gerek ara segimlerde ve gerekse son 
segimlerde, zaman zaman aym aragtirma talebi bize de gelmigtir. Bir tek 
gartimiz oldu. O da: Eger, sonuglari yaymlamazsaniz, —giinkii, size gore 
yaymliyorsunuz— size bu aragtirmayi yapariz ve aragtirmada sadece size, 
"filan parti gu kadar oy alacaktir"i soylemeyiz, bunun tam tersine, bunun 
yerine, oy potansiyelini art irmak igin, sizden gunu gunu bekliyorlar, sizin 
imajmiz budur, oteki partinin imaji budur, sizin kuvvetli tarafiniz budur, 
sizin zayif tarafiniz budur, bu oyu etkileyen faktorler gunlardiri buluruz 
ve size kampanya devresinde yardimci oluruz. tsim vermekte bilmem sa-
kmca var mi, Sayin Hasan Celal Giizel, Gaziantep'de ilk aday gosterildigi 
zaman, gitmeye korktu; giinkii, biitiin tahminler, SHP'nin orada gok kuv-
vetli oldugu idi. Boyle bir aragtirma talep ettigi zaman, hay hay dedik; 
fakat bu soyledigimiz gartla. On aragtirmayi yapip, bunlari verdigimiz za-
man, olay tamamen tersine donmiigtii, farkliydi. "Derhal Sayin Bagba-
kana iletiniz" dedi. Olayi kendisi iletti. Saym Bagbakan, "Hemen yaym-
layalim bunu" dedi. Hayir, bizim gartimiz boyle degildir, yaymlayamayiz 
dedik. "Korkuyorsunuz da ondan" dedi. Hayir, korkmuyoruz, bu belirli 
hata igerisinde budur, imzamizi atariz, buyurun bakmiz; ama bunu bir 
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propaganda vasitasi yapmayahm. Sizden, Antep igin gu gu hususlar bek-
lenmektedir, gidildigi zaman, bunlarm soylenmesi lazim. 

Bir koye mi gitmek lazim, toplanti mi tert ip etmek lazim, miting mi 
yapmak lazim, kahve kahve mi dolagmak lazim; biitiin bunlarm aragtiril-
masi, biitiin bunlarm verilmesi lazim. Bunlar da yeterli degildir. Ancak, 
bundan sonra, yine ileriye doniik olarak, bu aragtirma sonuglarmdan ne-
ler elde etmek lazimdir, sebep-sonug iligkisinin mutlaka ortaya gikarilmasi 
lazimdir. Sonuglari etkileyen faktorlerin etki dereceleri bulunmalidir, ar-
ti, bu faktorlerin gelecekte hangi yone dogru gittiginin mutlaka goriilmesi 
lazimdir. 

O zaman, biitiin bunlarin hepsi de, boyle gazete siitunlarinda veya 
bu tiir sempozyumlarda tartigilarak yapilmaz. Bunlar, daha dar kapsamli, 
daha bilimsel, biitiin aragtirma kurumlar imn yapt iklan aragtirmalari be-
lirli olgiide bir araya getirebilen, yanlislarmi ve eksikliklerini bir araya 
getiren, elde ettikleri bulgulari birbirlerine aktaran bir organizasyon ige-
risinde ancak olur. Temennim odur ki, aragtirma dernegi bunu yakinda 
saglayacaktir. Biz, BIAR olarak bu tiir yaptigimiz aragtirmalarm hepsin-
de, biitiin bu ornek plan, az once soziinii ettigim, amag, yontem, kapsam, 
birim ve benzerlerinin hepsi yazili. haldedir, sonuglar yazih haldedir ve 
biitiin bunlardan, kendi kendimize de bir siirii dersler gikarmaktayiz. in-
gallah gelecekte daha iyi olacaktir. 

Sonug tablosu gudur: Orneklem sonuglari, ak midir yoksa kara midir? 
Evet, ne aktir, ne de karadir; gridir, yer yer beyazliklar vardir, yer yer 
de siyahlar vardir. Miimkiin oldugu olgiide, bu siyahlari azaltmak, beyaz 
noktalari biiyiitmek ve gri rengini de yavag yavag beyaza doniigtiirmek 
gerekmektedir diye sozlerimi tamamlar ve tegekklir eder, hepinizi say-
giyla selamlanm. (Alkiglar). ) 

BALKAN: Saym Giicelioglu'na tesekkiir ederim. Siiresi igerisinde kal-
cli, bize yardimci oldu ve bu arada da, iigiincii konugmaci arkadagimiz, 
Saym Yrd. Dog. Dr. Mehmet Kiigiikkurt geldi. Mehmet Kiigiikkurt'un 
konugma konusu, Kamuoyu Aragtirmalarmda Guvenilirlik Sorunu. O da 
20 dakikasmi kullandiktan sonra, ara vermedigimiz takdirde 45 dakikalik 
sure igerisinde, bildiriler iizerindeki goriigmeleri, tartigmalari sonuglandi-
ririz. 

Ben sozii, Saym Kiigukkurt'a birakmadan once, kisaca onun kim ol-
dugunu soyleyeyim. Ankara tJniversitesi, Basin-Yayin Yiiksekokulu me-
zunu. Amerika Birlegik Devletleri 'nde Boston Universitesi'nden de -dok-
torasmi almig. §imdi, Ege Universitesi, Basin ve Yayin Yiiksekokulu'nda 
ve Ziraat Fakiiltesi'nde ogretim iiyesi olarak gorev yapiyor. 

Sozii, ona birakiyorum. Buyurun. 
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KAMUOYU ARA§TIRMALARINDA GtTVENiLiRLiK SORUNU 

Yard. Dog. Dr. Mehmet KUQUKKURT 

Bildirinin bagligi olan "Kamuoyu Aragtirmalarinda Guvenilirlik So-
runu" hem kamuoyu aragtirmasi yapan kurum ve kuruluglari, hem de 
bu aragtirma sonuglanna kulak verme durumunda olan kimseleri yakin-
dan ilgilendiren bir konudur. 

Kamuoyu aragtirmasi yapan kurum ve kuruluglar, yaptiklari arag-
tirmanin sonuglarimn dogruluguna inanilmasini isterlerken, bu sonugla-
ra kulak veren kimseler de kendi duygu, diigiince, inang veya tutumlari-
nin bagkalariyla ne derece uyum iginde oldugunu ogrenmek isterler. Eger 
bir uyum sozkonusu ise, kendi goriiglerinin dogruluguna daha gok inan-
maya, kendilerine ve sozkonusu aragtirma sonuglanna giivenmeye baglar-
lar. Eger bir uyumsuzluk sozkonusu ise, bu aragtirma sonuglarindan giip-
he etmeye, ona kargi giivensizlik duymaya, nadiren de kendi goriiglerinin 
yanlig olduguna inanmaya baglarlar. 

Aragtirmanin sonuglarmm giivenilir olmasi, o aragtirmada hata payi-
nm az olmasi demektir. Sosyal bilimlerde hata payi hig bir zaman sifir 
degildir. Onun igin sosyal bilimlerde yapilan aragtirmalarm giivenilirligi 
bir derece meselesidir. Giivenilirligi diigiik ya da yiiksek aragtirma vardir: 
Bir aragtirmaya % 100 giivenilir veya % 100 giivenilmez diyemeyiz. 

Kamuoyu aragtirmalan yapan degigik kurum veya kuruluglann iize-
rinde aragtirma yaptiklari konu aym olsa bile kullandiklan gostergeler 
farkli olablimektedir. Bu gostergeler aym veya benzer olsa bile sorulan 
sorular veya bu sorulann snalamg bigimi, segilen kelimeler vs. farkli ola-
blimektedir. Her gey aym veya gok benzer bile olsa, bu sefer segilen or-
nek farkliysa, farkli sonuglar elde etmek kagimlmaz olmaktadir. Halbuki, 
kamuoyu aragtirmalan igin geligtirilmig standartlagtinlmig testier, ybn-
temler olsaydi bu farkliliklar biiyiik olmazdi. Qiinkii, aym fenomeni tah-
min etmek igin yapilan olgiimler arasinda farkliliklar olmasi, bizi ister 

* Ege Universitesi, Basin Yayin Yuksekokulu ve Ziraat Fakiiltesi Tarim Ekonomisi 
Bolumu Ogretim Oyesi. 
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istemez kullanilan enstri imamn olgek veya biitiin olarak ara§tirmamn 
giivenilirligi konusunda diigiindiirmektedir. 

Acaba kamuoyu aragtirmalari yapan kurum veya kuruluglardan han-
gisi daha giivenilir sonug elde etmektedir? Bu sorunun cevabmi bulabil-
mek igin kamuoyu aragtirmasinin sonucunu, gergeklegen sonuglarla or-
negin segim sonucuyla kargilagtirmamiz gerekir. Gergek sonuglara en ya-
km sonucu alan kamuoyu aragtirmasi digerlerine gore daha giivenilir ola-
caktir. Ama bu giivenilirlik tespit etme yonteminde fazla zaman alan veya 
gergek sonuglari gorme gibi beklemeyi gerektiren bir durum soz konusu-
dur. 

Burada bir ornek vermek gerekirse, 29 Kasim 1987 erken genel se-
gimleri hakkinda kamuoyu aragtirmalarinin tahmin ettigi sonuglar ile 
gergeklegen kesin segim sonuglari arasindaki farklari veya sapmalari he-
sap] ayabiliriz. Verilere baktigimizda her bir partinin alacagi oy oranma 
iligkin tahminlerin, kesin sonuglardan sapmalari —5.7 ile +13.9 arasinda 
degigmigtir. Her bir. aragtirma kurulugunun yaptigi aragtirmayi bir bii-
tiin olarak ele alip sapmalarin mutlak degerlerini ( + veya — dikkate al-
madan) toplarsak 7.0 ile 27.6 arasinda degigtigini gormekteyiz. 

Bu hesaplamalar bize bu aragtirmalarin giivenilirligi hakkinda kabaca 
bir fikir vermektedir. Bu verileri biraz daha detayli olarak irdelersek, bii-
tiin olarak aragtirmada elde edilen sonuglarm kesin sonuglarla iligkisine 
bakarak uygunluk testi, dolayasiyla giivenilirlik hesabi yapacak olursak 
Kikare (X2) testi yapmamiz gerekecektir. 

Boyle bir test yapildiginda kamuoyu aragtirmalari yapan bazi kuru-
luglarin segimden birkag giin once bile yaptiklari aragtirmalarin sonugla-
ri ile kesinlegen segim sonuglari arasindaki fa rkm onemli oldugu (yani 
giivenilirlik derecesinin diigiik oldugu) ortaya gikmaktadir (.05 hata pa-
yiyla). Bunun yamnda sozii edilen fark bazi aragtirma kurumlari igin 
onemsiz denecek kadar kiigiiktiir. 

Onun igin, kamuoyu aragtirmalarinin Tiirkiye'de yeni oldugu da dik-
kate almirsa bu aragtirmalarin sonuglarinin giivenilirligine ihtiyatla bak-
mamiz gerekir. Aragtirma, ornegin A partisinin alacagi oy oranim tah-
min etmede baganli olurken B ve C partilerinin alacagi oy oranim tah-
minde ayni bagariyi gosteremedikleri, dolayisiyla biitiin olarak aragtirma-
nin giivenilirlik derecesinin azaldigi goriilmektedir. 

Aragtirmanin hata paymin azaltilmasi, yani giivenilirliginin yiiksel-
titmesi obiektif aragtirma yontemlerinin dogru bir gekilde kuilamlmasina, 
yani giivenihiligi zedeleyen faktorlerm miimkiin oldugunca elimine edil-
mesine baglidir. 
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Giivenilirlik derecesinin bilinmesinde yarar vardir. Qiinkii, hata pa-
ymin bilinmesi, aragtirma sonuglarina verilecek onemi ve bu sonuglara 
dayanilarak almacak kararlari etkileyecektir. 

Biz, bu bildiride sosyal bilimlerde aragtirma sonuglarmm sihhat de-
recesini etkileyen faktorlerden yola gikarak kamuoyu aragtirmalarmin 
giivenilirlik sorunlanni 3 baglik altmda ele alacagiz.* Bunlar: 

1) Kamuoyu aragtirmalarinda kullanilan gostergelerin gegerliliginden 
kaynaklanan giivenilirlik sorunlari, 

2) Kamuoyu aragtirmalarinda kullanilan aragtirma tekniginden kay-
naklanan giivenilirlik sorunlari, 

3) Giivenilirligin olgiilmesi ile ilgili sorunlar. 

1. Aragtirmada Kullanilan Gostergelerin Gegerliliginden Kaynaklanan 
Giivenilirlik Sorunlari 

Bir kamuoyu aragtirmasinin giivenilir olup olmadigini tespit ederken 
kullanilan kriterlerden bir tanesi aragtirmanin gegerliligidir. Gegerlilik, 
aragtirmada kullanilan sorularla olgiilen gostergelerin, olgiilmek istenen 
fenomeni olgmekte ne kadar kullanigli oldugunu giindeme getirir. O fe-
nomeni olgmek igin daha elverigli gostergeler var midir? Varsa hangi hal-
lerde hangisini kullanmakta yarar vardir? 

Politika ile ilgili konularda yapilan kamuoyu aragtirmalari ile tespit 
edilmek istenen konular siyasi partilere veya liderlerine kargi tutumlar, 
partiye baglilik, parti tercihi vb. gibi dogrudan olgiilmesi/tespit edilmesi 
miimkiin olmayan fakat gozlenmesi ve olgiilmesi daha kolay olan goster-
geleri ile miimkiin olabilmektedir. Boyle olunca, kargimiza gikabilecek 
sorun, bu kavramlari tahmin etmeye yarayacak en iyi gostergelerin bu-
lunup gikarilmasi ve bu gostergelerden hareketle teorik kavramsal diizey-
de tespit etmek istedigimiz fenomeni tahmin etmektir. 

Konuya bu agidan bakilmca en gegerli gostergelerin bulunup ortaya 
gikarilmasi ve bu gostergeleri kullanarak gergek fenomeni miimkiin oldu-
gu kadar az hata payi ile tahmin veya tespit etmek aragtirmanin giive-
nilirligi igin gereklidir. 

Eger biz siyasi tu tumu olgmek igin "Bugiin segim yapilsa oyunu han-
gi partiye verirsin?" geklinde bir soru sorarak parti tercihini gosterge ola-
rak kullamrsak,. yaptigimiz ig tam degildir. Siyasi tu tumun gostergesi ola-

* Kamuoyu aragtirmalarmin guvenilirligini etkileyen onemli bir faktor de ornek-
lem hatasidir. Biz burada orneklem iizerinde durmayacagiz. 
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bilecek gagka sorular da sorarak siyasi tu tumu miimkiin oldugu kadar de-
gigik boyutlariyla-yonleriyle olgme yoluna gidilmelidir. Ornegin, "Size 
gore iilkenin bugiin iginde bulundugu sorunlari en iyi §ekilde gozecek 
parti hangisidir?" veya "Sizin ve ailenizin refahmi arttirabilecek parti 
hangisidir?" §eklindeki sorularin birlikte sorulmasi, bu sorulara alinan 
cevaplarin bir indeksi yapilarak siyasi tu tumun olgiilmesi daha giivenilir 
sonuglar doguracaktir. Burada yapilan gey siyasi tu tumu ilgili oldugu gok 
sayida ve gegitli konular veya gostergeler boyutunda ele almaktan iba-
rettir. 

Daha teknik olarak, tu tum kavramini da degigik boyutlariyla olgmek 
gerekir. Oruegin, Osgood-Suci ve Tannenbaum'un ileri siirdiigiine gore, 
tu tumun en az 3 boyutuyla ele almmasi ve olgiilmesi gerekmektedir. Bun-
lar aktiflik/pasiflik, giigliiliik/zayiflik, iyilik/kotiiliik gibi degerlendirme 
boyutlaridir. 

Yukanda ornek olarak sordugumuz sorulardan son ikisiyle siyasi par-
tinin iilke igin ve birey igin iyi mi kotii mii oldugu (iyilik/kotiiliik boyu-
tu) yolunda degerlendirilmesi istenmektedir. Birinci soru, son iki soruva 
verilecek cevaba bagli olarak bireyin varacagi sonucu ifade etmektedir. 
Bu sorunun cevabmi deneklerden almanin bir zarari yoktur; ama diger 
sorulara verilecek cevaba gore aragtirmaci da aym cevabi kendisi vere-
bilir/bulabilir. 

Gelelim, Osgood-Suci ve Tannenbaum'un ileri siirdiigii diger iki bo-
yuta: aktiflik/pasiflik ile giigliiliik/zayiflik boyutlarina. Tutumun bu iki 
boyutunun da olgiilmesi gerekir. Ornegin, aktiflik/pasiflik boyutunu ol-
gerken ,partilerin veya liderlerinin iilke sorunlarini giindeme getirmede 
veya bu sorunlari gozmede ne kadar aktif olduklan, ne kadar insiyatif 
sahibi olduklari sorulabilir. Giigliiliik/zayiflik boyutunu olgerken de Par-
tinin veya liderinin sahip oldugu kadrolarin bilgi ve tecriibe diizeyi vs. 
ele ahnabilir. 

Bu tiirden bir fenomenin yeterli sayida ve gegitte gosterge ile ele alin-
mamasi halinde gegerlilik problemi ortaya gikmakta, bu da aragtirmamn 
giivenilirligini etkilemektedir. 

Buraya kadar degindigimiz tahmin gegerliliginden bagka, aragtirma-
nin igerik gegerliligi (content validitiy) ve yapi gegerliligi (construct 
validity) de sonuglann giivenilirligini etkilemektedir. 

Sonug olarak diyebiliriz ki, tu tumun gerek konu boyutunda, gerekse 
olgiilmesinde kullanilan teknik-yontem boyutunda miimkiin oldugunca 
gok sayida gosterge ile olgiilmesi aragtirma sonucunun giivenilirligini ya-
ni hata paymi azaltacaktir. 
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2. Ara§tirmada Kullamlan Aragtirma Tekniginden Kaynaklanan Giive-
nilirlik Sorunlari 

Diyelim ki, iizerinde aragtirma yaptigimiz fenomeni biitiin boyutla-
riyla olmasa bile makul sayida gostergeleriyle ele aldik. §imdi bu goster-
gelerin olgiilmesiyle ilgili nelere dikkat etmeliyiz? Bunlari gorelim. 

Enstriiman veya soru cetveli hazirlanirken bazi kurallara dikkat edil-
melidir. Hergeyden once bu aragtirma ile elde etmek istedigimiz, olgmek 
istedigimiz bilgi nedir? Neyin pegindeyiz? Bu konuda net olmak gerekir; 
gereksiz bilgilerin peginde kogarak zihinleri bulandirmamak gerekir. ikin-
ci olarak iizerinde aragtirma yapacagimiz kimselerin ozelliklerini diigiin-
meliyiz. Yiiksek okul mezunlari igin hazirlanmig sorular ilkokul mezun-
lari igin yanlig anlamalara neden olabilir. Uzerinde aragtirma yaptigimiz 
ornegin heterojenligi artttikga, olgme enstriimaninin istenen fonksiyonu 
yerine getirmesi azalmak durumundadir . 

Ayrica olgme enstriimani ile denek arasindaki iligki veya iletigim rae-
todu ne olacaktir? Bu konuda da onceden karar vermek gerekir. Denek-
lerle evlerinde yiizyiize mi, telefonla mi, sokakta mi, igyerinde mi goriigii-
lecektir? Ona gore agiklayici bilgiler (instruction) verilmelidir. Bu 
instructionda ayrica aragtirmanm amaci, aragtirmayi yapan kurum veya 
kurulugun ismi, denekten ne istendigi, bunun igin izin ve siire belirtilme-
lidir. 

Sorularin Yaziligi: Sorular yazilirken segilen kelimeler o gekilde se-
gilmeli ki, aragtirmacmin niyet ettigi anlam ile deneklerin degifre ettigi 
anlam aym olmalidir. Onun igin miimkiin oldugunca anlagilmasi kolay, 
yonlendirici veya duygusal olmayan notr kelimeler segilmeli, ciimleler 
kisa tutulmalidir. 

Sorularin Sorulug §ekli: Soru agik uglu mu sorulmali kapali uglu mu? 
Kapali uglu sorulacaksa iki segenekli mi, gok segenekli mi olmali? Agik 
uglu olacaksa bogluklar mi doldurulacak yoksa tamamen serbestge goriig 
mu bildirilecek? 

Agik ve kapali uglu sorularin, aragtirmanm amacina gore avantajlari 
da dezavantajlari da olabilir. Kapali uglu sorular bilgi diizeyi diigiik, unut-
kan, ifade kabiliyeti diigiik kimseler igin daha uygundur. Agik uglu so-
rular ise bilgili, konugkan kimselerden daha doyurucu bilgi almayi saglar. 

Sorularin Siralanig Bigimi: ilk sorular genellikle basit, objektif/nes-
nel ve enteresan olmalidir. Boylece deneklerin dikkati toplamp ilgisi ge-
kilebilir. 
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Genel sorulari bagta, spesifik/ozel sorulari sona dogru sormakta yarar 
olabilir. viinkii spesifik sorulara cevap verme konusunda isteksizlik ola-
bilir. Bu isteksizligin once belirmesi, daha sonra gelen sorulara cevap 
verme istegini azaltabilir. Ayrica, sosyo-demografik ozelliklere ili§kin so-
rularin da en sonda sorulmasinda yine ayni nedenden dolayi yarar vardir. 

Sorulann konulanna gore gruplandirilmasi veya dagmik tutulmasi 
da ara§tirmanin amacma gore avanta j da dezavantaj da saglayabilir. Eger 
bir soruya verilen cevabin dogrulugunu diger bir soruyla kontrol etmek 
istiyorsak, (ornegin prestij veya statu ile ilgili sorular, utandirici/yiiz ki-
zartici bilgiler vb.) sorulari dagmik tutmak yararli olabilir. 

Olgme Eiistriimammn Goriiniigii ve Kullanma Kolayligi: Bu konuda 
deneklerin goziinii yormayacak, zihnini kari§tirmayacak bir diizenleme 
de, almacak bilgilerin gergege yakin olmasini, dolayisiyla ara§tirmanm 
giivenilirligini etkileyebilir. Kayit tutmadaki kolaylik hem anketor hem 
de deneklerin i§ini de kolayla§tirarak i§birligini geli§tirecektir. 

Pretest (on deneme): Daha sonra Qikacak sorunlara kar§i onceden 
onlem almak igin aragtirmanin yapilacagi §artlara benzer §artlar altmda 
bir on deneme yapilmalidir. Pretest veya on aragtirma ile aragtirmanin 
giivenilirligini olumsuz yonde etkileyebilecek bazi sorunlar elimine edi-
lebilir. 

Data Analizi (veri igleme): Toplanan verilerin analiz edilebilmesi igin 
bilgisayarm ve aragtirmacinin anlayabilecegi gekilde kodlanmasi gerekir. 
Ornegin agik uglu sorulara verilen cevaplarin kapali uglu sorular gibi de-
gerlendirilecek gekilde yeniden gruplandirilmasi ve kodlanmasi gerekir. 
Ornegin agik uglu sorulara verilen cevaplarin kapali uglu sorular gibi de-
gerlendirilecek gekilde yeniden gruplandirilmasi ve kodlanmasi gerekir. 
Bazi cevaplarin toplama, gikarma, garpma, bolme gibi iglemlere tabi tu-
tularak yeni degigkenler icat edilmesi yoluna gidilebilir. Bu tiirden ig-
lemler eldeki verilerin daha genig kapsamli veya daha basit ve anlagilir 
hale sokularak analiz edilmesini saglayabilir. Fakat her zaman yeni ha-
talar yapilmasma, dolayisiyla aragtirmanin giivenilirligini zedeleyici un-
surlarin devreye girmesine neden olabilir. 

Data analizi igin kullanilan istatistik teknikler de bazen dataya uy-
gun olmayabilir. Ornegin, tu tumun olgiilmesi igin kullanilan skalalar ge-
nellikle ordinal veya interval diizeyde olgiim yaptigi halde, korelasyon 
ve regrasyon analizi teknikleriyle analiz edilmektedir. Bunun sakincalari 
vardir. 

Ornek iizerinde yapilan aragtirma sonucunu popiilasyona irca eder-
ken, kritik degerleri gosteren tablolarm okunmasinda yapilan hatalar da 
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bazen dogru verilerden yanlig sonuglara, bazen de yanli§ verilerden dogru 
sonuglara varilmasma neden olmaktadir. 

3. Guvenilirligin Olgiilmesi Sorunlari 

Bir enstriimanin giivenilirligi, bir fenomeni veya fenomenin bir ozel-
ligini olgmek igin kullanilan enstriimanin degigik zamanlarda veya degi-
§ik gartlarda aym veya benzer sonuglar vermesidir. Bagka degigle, kul-
lanilan enstriimanin yer, zaman ve §artlardan etkilenmeyerek aym veya 
benzer sonuglar vermesidir. 

Kamuoyu aragtirmalarinda kullanilan enstriiman, gogunlukla bir an-
ket veya soru/goriigme cetvelidir. Bu soru cetvelinde yer alan sorular ol-
giilmek istenen kanaat, inang veya tu tumun gostergeleri olacagina inani-
lan ozellikleridir. Burada dikkat edilmesi gereken husus olgiilmek istenen 
bu bireysel kanaat, inang veya tu tumun duragan olmayip degigken olma-
sidir. Bu durum, degigken olan kamuoyunu olgmek igin kullanilan enstrii-
manin giivenilirliginin tespit edilmesini zorlagtirmaktadir. 

Yukarda verilen tanima gore, bir olgme enstriimanimn ne derece gii-
venilir oldugunu test etmek igin aym olgiimii degigik yerlerde ve zaman-
larda aym kimseler iizerinde tekrar etmemiz gerekecektir. Tekrarlama 
yontemi denilen bu yontemle kamuoyu aragtirmasinin veya bu aragtirma 
igin kullanilan enstriimanin giivenilirligini test etmek dogru degildir. 
Eger bu yontemle giivenilirlik testi yapilacaksa iki test arasinda makul 
bir zaman gegmesi fakat bu sure iginde olgiilmek istenen fonomende 
onemli bir gergek degigiklik olup olmadigi gozoniinde bulundurulmalidir . 
Ki bunu kamuoyu aragtirmalarinda yapmak gok zordur. 

Onun igin bagka giivenilirlik olgme yontemleri de geligtirilmigtir. Bun-
lardan birisi alternatif form metodudur. Alternatif form metoduyla ya-
pilacak bir giivenilirlik testinde aym deneklere, aym fenomeni olgtiigiine 
inanilan bagka gostergeleri igeren bir enstriiman kullanarak, iki enstrii-
manla elde edilen sonuglar arasinda farklilik olup olmadigma bakilmali-
dir. Yine bu metodla, aym enstriiman, aym zamanda, benzer ozelliklere 
haiz farkli deneklere uygulanarak da giivenilirlik testi yapilabilir. Yani, 
ya olgme enstriimanmi aym birakip ornegi degigtiriyorsunuz veya bunun 
tersini yapiyorsununz. 

Belirli zamanlarda degigik kuruluglarca yapilan kamuoyu aragtirma-
larinda farkli ornekler kullanilmasina ragmen, kullanilan olgme enstrii-
manmdaki temel sorular birbirine yakm goriinmektedir. Onun igin belir-
li bir kamuoyu aragtirma kurulugunun buldugu sonuglari digerleriyle kar-
gilagtirmak suretiyle yine giivenilirlik konusunda tesbitler yapilabilir. 
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Eger 5 ara§tirmadan 3'niin buldugu degerler birbirine yakinsa, diger 2 
ara§tirmanin giivenilirligi bu 3 sonuca yakmlik veya uzakliga gore tesbit 
edilebilir. Fakat, bu da yaniltici sonuglara gotiirebilir. 

Onun igin "alternatif form" metodu iginde dii§iiniilebilecek ba§ka gii-
venilirlik testleri de geli§tirilmi§tir. Bunlardan en gok kullanilani yarila-
ma (split halves) metodudur. Bu metodla yapilan i§, olgme enstriimamnda 
yer alan sorulara verilen cevaplari iki gruba ayirarak, aym fenomenin 
aym boyutunu olgmek igin kullamlan gostergelere verilen cevaplarda bir 
tutarl ibk olup olmadigini kontrol etmekten ibarettir. Burada varsayim, 
bir grup soruya verilen cevaplarin, benzer nitelikteki ba§ka bir soruya 
verilen cevaplar igin kontrol grubu olarak kullanilabilecegidir. Eger olg-
me enstriimani bilimsel olgiilere ve ara§tirmanin amacina uygun olarak 
hazirlanmi§ ve kullanilmi§ ise, aym fenomeni veya o fenomenin bir boyu-
tunu olgmek igin kullamlan gostergelere verilen cevaplar arasinda bir 
benzerlik veya tutarlilik olmasi gerekir. Bu benzerlik veya tutarlilik ge-
nellikle korelasyon bagintisina benzer bir giivenilirlik derecesi (ornegin 
Cronbach Alpha Reliability) ile ifade edilmektedir. 

148 



TARTI§MA 

BALKAN — Sayin Kiigiikkurt'a te§ekkiir ederim. 

Boylece, son konugmaci gelmedigine gore, bugiinkii bildirilerin sunul-
masini burada tamamlamig bulunuyoruz. 

Ara verilmiyormug toplantilarda. Saat 12.30'a kadar, bu iig bildiri 
iizerindeki, sorularinizi, yorumlarinizi rica edecegim. 

DR. JOSEPH ECKARDT — Adim Joseph Eckardt. Koln'de, Bati Al-
man radyosunda media aragtirmalan boliimiinii yonetiyorum. Yarm, ben 
de sizin karginizda konu§acagim; ancak ,inaniyorum ki, bugiinkii konu§-
malari tamamlayici birkag §ey soyleyebilirim. 

Orneklem sorunu iizerinde durmak istiyorum. Biiyiik bir gol diigiiniin 
ve bu goliin kimyasal bile§imini saptamak istediginizi varsayin. Bu du-
lumda, goliin hangi kisimlannda ozellikler tagiyan boliimlerin bulundu-
gunu saptamaniz gerekir. Ornegin, goliin kiyisinda bir kimyasal fabrika 
olabilir ve bu fabrika ,atiklarini gole dokiiyor olabilir. Bir bagka yerinde 
bir kent olabilir ve bu kentin birtakim sulari gole dokiilebilir ya da kent-
ten gegen bir kanal gole akabilir. tjgiincii bir yer de, bir yeralti kanali 
olabilir ve bu yeralti kanalindan gikan sular da, aym §ekilde gole kari§a-
bilir. Dolayisiyla, golde, her farkli noktada yapacaginiz olgiimde, farkh 
bir kimyasal bilegimler tablosu bulabilirsiniz. 

Gergi bunlari, gok goriintiiye dayali bir §ekilde anlattim. Ancak, top-
lumsal ara§tirmalarda da durum gok farkli degil. Burada da aslinda aym 
istatistik araglarindan yararlaniyoruz. 

Federal Almanya'da, niifus sayimi yapilmaktadir. Her yil bu konuda 
aragtirmalar yapilmakta, 10-15 yilda bir de toplu bir sayim yapilmakta-
dir. Boylece, istatistikgilerin ellerinde, kullanabliecekleri malzemeler bi-
1 ikmektedir. 

Almanya'da, ticari olarak kamuoyu aragtirmalarim yiiriiten kurulug-
lann ellerinde, biitiin bu veriler var ve bunlardan ba§ka, birgok veriler 
daha var. Ornegin, Federal Almanya'daki biitiin segmenlerin listesi var 
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smdaki iligki, §u kadardir. Ilkokul mezunlarinin digerinden fazla tercihi 
veya tercih etmeme oranlari §u kadardir. . . gibi. Bunlar, kendi aralarinda 
gegitii istatistik testlerine tabi tutularak —ornegin Kikare testlerine tab! 
tutularak— aradaki farkliliklar, aradaki oranlarin uygun olup olmadigi 
ve bun i a rm ne anlama geldigi gok basit ciimlelerle, hig konuyu bilmeyen 
kimselere dahi yansitilmaya galigilmaktadir. 

Tegekkiir ederim. 

BALKAN — Buyurun. 

NEZlH tTNLtj (TRT) — Saym Giicelioglu, yapilan kamuoyu aragtirma-
larinda, sonucun tabii ki onemli oldugunu, ancak diger faktorlerin ihmal 
edildigini dile getirdiler. Yalniz, takimlar mag yaptiklari zaman, giizel 
oyunlan kafi gelmiyor, gol de atilmasi lazim. 

Bir diger konu da §u: Bazi aragtirma firmalari, basinda birtakim so-
nuglarimn giktigini, aslinda kendi f i rmalarmda veya kendilerince bunun 
dogru olmadigmi dile getirdiler. Ancak, bunlar kamuoyunda gikmazsa, 
basinda gikmazsa, kimsenin haberi olmaz, dolayisiyla tartigmaya agik ol-
maz, daha iyinin bulunmasina zemin hazirlanmamig olur. 

OMER GtiCELlOGLU — Efendim, yine tegekkiir ediyorum. 

Birincisi, dogrudur, maglar oldugu zaman takim gol atacaktir, sonug 
ona bakacaktir. Ancak, o takimm gol atmasinda uygulanan yontem ne-
dir? Eger, hangi yontemin baganya ulagtigi, hangi yontemin bagariya ulag-
madigini bilirsek, bundan sonraki takim oyunlarini buna gore diizenleye-
biliriz. 

Ben bir adim daha ileri giderek, olayi birazcik da kalite kontroluna 
getirerek agmak istiyorum. Istatistikgilerin gok giizel bir tabiri vardir: 
Eger bir eliniz buzda, bir eliniz de kaynar suda ise, ortalamasi normaldir. 
Dikkat ederseniz, burada hep segim sonuglari konuguldu, hep hatadan soz 
edildi. Oysa, higbir zaman, briit hatadan soz etmedik. Gegenlerde yapil-
mig olan halk oylamasinda, yiizde gu kadar oy alindi veya verildi, "evef ' 
veya "hayir" dendi. Ben size tak aksi bir sonucu soyliiyorum: "evet" di-
yenlerin hepsi, yiizde 40'sa, yiizde 40'i "hayir" gikti; bir bagka taraf ta da 
yiizde 40, "hayir" dedigi yerde, "evet" dedi. Fakat sonug gayet normaldir, 
birbirlerini gotiirdiigii igin, net hata sifirdir. Net ha tanm sifir olmasi, bu. 
aragtirmanin gok iyi oldugunu mu gosterir? Igte, bunun altinda yatan 
faktorleri arayalim. 

Tiirkge gok enteresandir. Sigir bagkadir, inek bagkadir. Koyun, genel-
de davar anlamindadir. Bir ikincisi de, koyun, koga gelen koyun anlamin-
dadir. "Digi hanim" demeyiz; ama biz o sayimda bunu da uyguladik ve 
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TARTI§MA 

BALKAN — Sayin Kiigiikkurt'a te§ekkiir ederim. 

Boylece, son konu§maci gelmedigine gore, bugiinkii bildirilerin sunul-
masini burada tamamlami§ bulunuyoruz. 

Ara verilmiyormu§ toplantilarda. Saat 12.30'a kadar, bu iig bildiri 
iizerindeki, sorularinizi, yorumlarinizi rica edecegim. 

DR. JOSEPH ECKARDT — Adim Joseph Eckardt. Koln'de, Bati AI-
man radyosunda media aragtirmalari boliimiinii yonetiyorum. Yarm, ben 
de sizin kar§inizda konu§acagim; ancak ,inamyorum ki, bugiinkii konu§-
malari tamamlayici birkag §ey soyleyebilirim. 

Orneklem sorunu iizerinde durmak istiyorum. Biiyiik bir gol dii§iiniin 
ve bu goliin kimyasal bile§imini saptamak istediginizi varsayin. Bu du-
lumda, goliin hangi kisimlarinda ozellikler tagiyan boliimlerin bulundu-
gunu saptamaniz gerekir. Ornegin, goliin kiyisinda bir kimyasal fabrika 
olabilir ve bu fabrika ,atiklarim gole dokiiyor olabilir. Bir ba§ka yerinde 
bir kent olabilir ve bu kentin birtakim sulari gole dokiilebilir ya da kent-
ten gegen bir kanal gole akabilir. t)giincu bir yer de, bir yeralti kanali 
olabilir ve bu yeralti kanalindan gikan sular da, aym §ekilde gole kan§a-
bilir. Dolayisiyla, golde, her farkli noktada yapacaginiz olgumdc, farkli 
bir kimyasal bile§imler tablosu bulabilirsiniz. 

Gergi bunlan, 50k goriintiiye dayali bir §ekilde anlattim. Ancak, top-
lumsal ara§tirmalarda da durum gok farkli degil. Burada da aslinda aym 
istatistik araglarindan yararlamyoruz. 

Federal Almanya'da, niifus sayimi yapilmaktadir. Her yil bu konuda 
ara§tirmalar yapilmakta, 10-15 yilda bir de toplu bir sayim yapilmakta-
dir. Boylece, istatistikgilerin ellerinde, kullanabliecekleri malzemeler bi-
likmektedir. 

Almanya'da, ticari olarak kamuoyu ara§tirmalarini yiiriiten kurulu§-
larin ellerinde, biitiin bu veriler var ve bunlardan ba§ka, birgok veriler 
daha var. Ornegin, Federal Almanya'daki butiin segmenlerin listesi var 
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ve boylece, olu§turduklari bir birlikle, Almanya'daki gegitli konularda 
gikacak sonuglan elde etmek igin yaptiklari aragtirmalarda, genig bir ve-
ri bollugundan yararlanabiliyorlar. 

Almanya'da, temsili nitelikte bir kamuoyu aragtirmasi yapilacagi za-
man —segim tahminlerinde bulunmak igin— goyle hareket ediliyor: Bi-
rincisi, kurayla belli bolgeler segiliyor. Ancak, burada dikkat edilen konu, 
bu kurayla segilen bolgelerin tiim iilkeden alinmasi ve tiim yapi lan iger-
mesi. Yani, kentler, koyler, kiigiik yerlegim alanlan, insanlann gog ede-
rek yerlegmig olduklan alanlar vesaire. 

Temsili sonuglara varmak istiyorsaniz, iki yontemden yararlanabilir-
siniz. Biri, "basit tesadiifi ornekleme", digeri, "kota" yontemi. Hangi yon-
temden yararlanirsaniz yararlanin, sonugta elde ettiginiz sonuglar, ger-
gekten segim sonuglarini tahmin etmekte, iyi birer temsili sayi olmak ig-
levini tagiyabilirler. Basit tesadiifi orneklemden yararlandigimzda, anke-
torlere adresler verilir ve anketorler istedikleri insanlara gidip soru sor-
ma ozgiirliigiine sahip degillerdir artik; sadece, bu adreslerdeki insanlara 
gidip, onlarla konugurlar. Kota metodunda, sadece belli bir ozelligi tagi-
yan insanlara sorulabilir. Yani, belli bir yagtaki, belli bir cinsiyetteki ve-
saire ozellikler tagiyan insanlarla konugulur. 

Ayrintilara daha fazla girmek istemiyorum; sadece, kabaca gergeveyi 
gizmek istedim ve gunu vurgulamak istiyorum: Bu kriterlere gore galigti-
gmizda, artik uyguladigimz yontemin ne kadar giivenilir oldugu ya da 
ne kadar giivenilmez oldugu sorunu ortadan kalkar, bu bir giiven sorunu 
olmaktan gikar. Bu basit bir matematik formuldiir ve gok kolaylikla da 
agiklanip anlatilabilir. 

Tabii ki, hata payi, sadece orneklemden kaynaklanmaz. Buna yol aga-
cak bagka birgok faktor de vardir. Ancak, saniyorum, ozellikle bu ornek-
lem konusunda, biitiin bu hatalara nasil yaklagilabilecegi, nasil bir yak-
lagimda bun lann goriilebilecegi konusunda genel bir fikir edinmek miim-
kiin. 

Beni dikkatle dinlediginiz igin gok tegekkiir ederim. (Alkiglar). 
BALKAN — Efendim, Sayin Dr. Eckardt'a, bu kiigiik bildirisi igin tegek-
kiir ediyorum. Boylece, bildirilerimizin sayismi dorde gikarmig olduk; 
ama, toplanti, bir uluslararasi toplantidir, gok dogaldir ki, onlarin soz hak-
kihin daha uzun olmasi gerekir. Fakat, Tiirk meslektaglanmizdan, arka-
daglanmizdan, soz aldiklannda —soru siirelerini— daha gok kiginin yarar-
lanacagim hatirlarinda bulundurmalarini rica ediyorum. 

Tabii, bu arada, bu bagkanlik sandalyesinde oturmanin ayncaligim 
da kullanmaliyim. Mademki, burasi 1,5 saat igin uzman olmayan bir kigi-
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ye teslim edildi, ben de de en kolay i§, uzman olmadigi alanda soru sor-
mak oldugu igin, bu sabah bildiri sunan arkada§lanma, izin verirlerse, bir 
soru sormak istiyorum. 

Sik sik, "tiiketici" ve "kullamci" terimi gegmigtir. Tiiketici kimdir? 
Benim anladigima gore, burada yaptiran, kullamci ve tiiketici olarak al-
gilandi; yani, aragtirmayi isteyen. Bir de, aragtirmayi yapan kurum, ku-
rulug veya kigi var. Bir de, aragtirma bulgularini ve sonuglanni izleyen 
gruplar var. Yani, bu siireg igerisinde iig aktorden soz edilebilir. Yaptiran, 
direkt olarak ilgili bir kimse; sonuglarim kullanacaktir, bir geyler bekle-
mektedir. Yapan ,ashnda, aragtirma bulgularini iireten kimse degildir; 
olani yansitan, bulmaya galigan, ortaya koymaya gayret eden kimsedir. 
Fakat, izleyen ise, endirekt olarak siirecin igerisinde bir kullamci, tiiketi-
ci olarak diigiiniilebilir; etkilenmektedir de sonuglanndan. Hem izlemek-
tedir hem de etkilenmektedir; pasif durumda goriinmesine kargm. 

§imdi benim sorum gu: Bu siireg igerisinde, bu aktorlerden hangi gru-
ba yakin olursa olsun, hangisinin iiyesi olursa olsun, bazi siyasal orgiitler, 
her iilkede —Tiirkiye'de de oldugu gibi— aragtirma sonuglanyla gok ya-
kindan ilgili; bazen, yaptiran kimseler, kurumlar durumunda olmakta-
dirlar. Ote yandan, biirokrasinin kendisi, kendisini ilgilendiren gegitli ko-
nularda ,aragtirmalar siparig etmektedir. Ticari amaglarla kamuoyu arag-
t i rmalan yaptiranlar var; giinkii, ticari bazi beklentileri var. Kisaca, de-
mek istiyorum ki, bu aragtirma siirecinin gegitli evreleriyle ilgili olan ak-
torler, gruplar, kendi degerlerinin de bu siirece yansimasina —bir olgii-
de— engel olamazlar. Daha agik soylemek gerekirse, bu siireg, acaba salt 
teknik birtakim iglemlerden ibaret olarak algilamrsa yeterli olur mu, yok-
sa bazi etik miilahazalarm, diigiincelerin de bu aragtirma teknik ve yon-
temleri arasmda ele alinmasi gerekmez mi? Qiinkii, oyle orgiitler biliyo-
ruz ki, bunlar, daha bagindan, aragtirmadan belli sonuglari almayi arzu 
etmektedirler ve bu arzularmi, belli gekillerde bu igi kotarmakta olan 
kimselere yansitmaktadirlar da. 

Benim sorum bu. Qok yabanci bir kiginin sorusudur; ama, arkadagla-
rimizin bildirilerinde gormedim. Bu eksik bir nokta midir? Bagka bildiri 
konulari arasinda da yoktur. 

Tegekkiir ederim. 

Buyurun Sayin Esmer. 

DOQ. DR. YILMAZ ESMER — Onemli bir konu tabii. Bu etik me-
seleler bir miktar diin tartigildi; fakat guna deginiimedi: Gergekten, Tiir-
kiye'de, ticari veya ticari olmayan kuruluglar var, belli aragtirmalan, bel-
li sonuglar igin ismarliyorlar. Ilk konugmada, herkesin bir aragtirmaci 



olup, ara§txrma §irketi kurmasindan bahsetmigtim. Burada, ciddi bir teh-
Hke var tabii: "Tamam, biz de size bu sonucu veririz" §eklinde. Bunun 
ornekleri de var ve gok iiziicii bir durum. Tabii ki, bu konuda, 50k ciddi 
bir etik koda ihtiyag var; ama ne yapilir, nasil yapilir, bunu da bileme-
yecegim dogrusu. 

BALKAN — Buyurun Sayin Giicelioglu. 

OMER GCrCELlOGLU — Sayin Ba§kan, izin verirseniz, 50k kisa ola-
rak ben de deginmek istiyorum. Tiirkiye'de, heniiz, ara§tirmayi sipari§ 
edenler, mutlaka bu ara§tirma sonucunda, kendi kurum veya ki§isel men-
faatleri igin bazi §eyler bekliyorlar, istiyorlar. Eger, ara§tirma sonuglari, 
kendi istekleri dogrultusunda gikarsa, bunu miimkiin oldugu olgiide, ba-
sma tanitma, duyurma ve benzerlerini kullaniyorlar; aksi takdirde, bu-
nu tamamiyle kapatip bir kenara koyuyorlar ve "bu ara§tirma sonugla-
rma giivenilmez" diyorlar. Tabii, iizerinde herhangi bir tarti§ma yapma-
dan. 

O zaman, kisaca §unu soylemek isterim: Biz, BIAR Ara§tirma Kuru-
mu olarak, bu tiir ara§tirmalari yaptigimiz zaman, yaptigimiz kuruma 
§unu onermekteyiz: Liitfen tiim yetkilileri toplaymiz, toplanalim, biz, si-
ze ara§tirma bulgularini, sonuglarim takdim edelim, tarti§alim, neyi, ne-
rede, nasil kullanacaginizi soyleyelim diyoruz. Zaten ara§tirma alinirken, 
ba§langigta, kendilerine de, bu ara§tirmadan mutlaka miispet sonug gik-
mayacagmi; fakat, kendilerine degi§ik yonlerde yol gosterici unsurlar bu-
lunabilecegini belirtmekteyiz. 

Tiirkiye'de enteresan bir durum vardir: Kamuoyu ara§tirmalarinin 
tarti§masina giriyoruz; ama olay, ikide birde siyasi meselelerin tarti§il-
masma geliyor. Liitfen, bir defa bunda bir anla§maya varalim. Kamuoyu 
ara§tirmasi demek, mutlaka segim sonuglarim tahmin etmek degildir; ka-
muoyunun her tiirlii egilimidir. 

§imdi, ki§iler, bu konulari hig bilmiyorlarsa, kamuoyu aragtirmalarina 
kar§i muazzam bir reaksiyon gosteriyorlar, inanmiyorlar, "bunun sonug-
lari olmaz" diyorlar. Ikinci a§amada, bu konuda belirli bilgileri aldiktan 
sonra, bunun sonuglarina inanmaya ba§liyorlar; fakat, ara§tirmacilar ola-
rak bizi iizen, olayin iigiincii kismi. Birkag gun once, bir gazetenin gok 
kiigiik bir kiipiiriinde olan bir yaziyi, Goethe'nin gok kiigiik bir soziinii si-
ze nakletmek isterim; kisaca §u: "Az §ey bilirsek, bir §eyin dogruluguna 
emin olabiliriz; bilgi artinca, ku§ku da artar." Ku§ku artinca, tabii iyiye 
dogru gitimeye gali§iriz. 

Izleyiciler ilkonce, inanmamakta. Az bir bilgi edindikten sonra, inan-
maya ba§lamakta; fakat, bu bilgi derinlegtikge, bu defa, yapilan metot ha-
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talarini ve digerlerini daha yakindan izlemekte ve bu defa yeniden kug-
kuya dogru donmektedir. l§te, bu bizi, daha iyiye, daha giizele dogru go-
turecektir. 

Tegekkiir ediyorum. 

BALKAN — Buyurun, siz soz istemigtiniz. 

YRD. DOQ. DR. SEYlDE PARSA — Once, bu sabah degerli bilgiler 
veren Sayin Esmer'e, Sayin Giicelioglu'na ve Saym Kiigiikkurt'a gok te-
gekkiir ediyorum. 

Benim ogrenmek istedigim bir konu var; onu da Sayin Giicelioglu'n-
dan rica edecegim. 

Bilindigi gibi, kamuoyu aragtirmalarinda, ele alman kitlenin ,ayni za-
manda kiiltiirel bir yapisi var ve Tiirk kamuoyunun da, gegitii, kiiltiirel 
etmenlerin altinda oldugunu biliyoruz. Ornegin, Tiirk Ulusu, Bati kiiltiirii, 
Dogu kiiltiirii, Islam kiiltiirii, Ortadogu kiiltiirii, Akdeniz kiiltiirii gibi ge-
gitii kiiltiirel etmenlerin altinda yogurulmug bir dokudur. Benim ogren-
mek istedigim, acaba bu aragtirmalarda kliitiirel doku goz oniine alimyor-
mu? 

OMER GUCELIOGLU — Sayin konugmaciya, bana bu firsati tanidi-
gi igin tegekkiir ediyorum. Yapmig oldugumuz galigmalarda kiiltiirel ya-
piyi dikkate aliyoruz. Sadece kiiltiirel yapi degil, cografi yapi, kir-kent 
yapisi, yag durumu, meslek durumu, galigma durumu.. . tiim bunlann hep-
si dikkate alinmakta. Ayrica, uygulama yontemlerinde de bunlar dikkate 
almmaktadir. En onemli konu, bence, Tiirkiye'de, belirli bir orneklem pla-
ninm yapilip, ortaya gikarilmasi degil, onun ortaya gikarilmasidir. Yani, 
eger biz, bu yaptigimiz ornek planim, haf ta iginde mesai saatlerinde yap-
tigimiz takdirde, bir haneye gittigimiz zaman, kargimiza hep ev kadinlart 
veya gocuklar gikar. Haf ta sonunda, belirli zamanlarda yaptigimiz zaman 
da, belirli giigliiklerle kargilagmz. O zaman, biitiin bunlann hepsinin dik-
kate alinmasi lazimdir. 

Ozellikle kiiltiirel yapida, mutlaka kota olarak kullanmaktayiz. Kul-
lanma sistemi de genelde, okur-yazar niifus, ilkokul ve ortaokul niifusu, 
lise mezunlari ve yiiksek tahsilli olanlar geklinde; yiiksek tahsilin bir yu-
karisma gidiimemektedir. Burada, ozellikle vurguladigim bir sonug var-
dir: Elde edilen orneklem sonuglari, bu kitlenin, bu kiiltiirel yapinin, 
mutlaka esas, ana kitleye gu veya bu olgiide benzemesi gerektigidir. Ay-
rica, elde edilen bulgular bu kultiirel yapilara gore verilmektedir; ilkokul 
mezunlari —bu konuda— gunu diigiinmektedir, ortaokullar bunu diigun-
mektedir, liseler onu diigiinmektedir gibi. Bunlarla, sorulan sorular ara-
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smdaki ili§ki, §u kadardir. Ilkokul mezunlannin digerinden fazla tercihi 
veya tercih etmeme oranlari §u kadardir. . . gibi. Bunlar, kendi aralannda 
gegitii istatistik testlerine tabi tutularak —ornegin Kikare testlerine tabi: 

tutularak— aradaki farkliliklar, aradaki oranlarm uygun olup olmadigi 
ve bunlann ne anlama geldigi gok basit ciimlc-lerle, hig konuyu bilmeyen 
kimselere dahi yansitilmaya galigilmaktadir. 

Tegekkiir ederim. 

BA§KAN — Buyurun. 

NEZlH tTNLtj (TRT) — Sayin Giicelioglu, yapilan kamuoyu aragtirma-
larinda, sonucun tabii ki onemli oldugunu, ancak diger faktorlerin ihmal 
edildigini dile getirdiler. Yalniz, takimlar mag yaptiklari zaman, giizel 
oyunlan kafi gelmiyor, gol de atilmasi lazim. 

Bir diger konu da gu: Bazi aragtirma firmalari, basinda birtakim so-
nuglannin giktigini, aslinda kendi firmalarinda veya kendilerince bunun 
dogru olmadigini dile getirdiler. Ancak, bunlar kamuoyunda gikmazsa, 
basinda gikmazsa, kimsenin haberi olmaz, dolayisiyla tartigmaya agik ol-
maz, daha iyinin bulunmasina zemin hazirlanmamig olur. 

OMER GtTCELtOGLU — Efendim, yine tegekkiir ediyorum. 

Birincisi, dogrudur, maglar oldugu zaman takim gol atacaktir, sonug 
ona bakacaktir. Ancak, o takimm gol atmasmda uygulanan yontem ne-
dir? Eger, hangi yontemin baganya ulagtigi, hangi yontemin baganya ula§-
madigini bilirsek, bundan sonraki takim oyunlarini buna gore diizenleye-
biliriz. 

Ben bir adim daha ileri giderek, olayi birazcik da kalite kontroluna 
getirerek agmak istiyorum. istatistikgilerin gok giizel bir tabiri vardir: 
Eger bir eliniz buzda, bir eliniz de kaynar suda ise, ortalamasi normaldir. 
Dikkat ederseniz, burada hep segim sonuglari konuguldu, hep hatadan soz 
edildi. Oysa, higbir zaman, brut hatadan soz etmedik. Gegenlerde yapil-
mig olan halk oylamasinda, yiizde gu kadar oy almdi veya verildi, "evet" 
veya "hayir" dendi. Ben size tak aksi bir sonucu soyliiyorum: "evet" di-
yenlerin hepsi, yiizde 40'sa, yiizde 40'i "hayir" gikti; bir bagka taraf ta da 
yiizde 40, "hayir" dedigi yerde, "evet" dedi. Fakat sonug gayet normaldir, 
birbirlerini gotiirdiigii igin, net hata sifirdir. Net ha tanm sifir olmasi, bu. 
aragtirmanin gok iyi oldugunu mu gosterir? igte, bunun altinda yatan 
faktorleri arayalim. 

Tiirkge gok enteresandir. Sigir bagkadir, inek bagkadlr. Koyun, genel-
de davar anlamindadir. Bir ikincisi de, koyun, koga gelen koyun anlamin-
dadir. "Digi hamm" demeyiz; ama biz o sayimda bunu da uyguladik ve 
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§unu sorduk: "Size ne soylesek bunu anlarsiniz?" dedik, "di§i koyun" der-
seniz, anlarim dedi; biz de soru formatimizda "digi koyun" dedik. Dolayi-
siyla, sadece gol atmak onemli degildir, onu meydana getiren unsurlari 
bulmak onemlidir. 

Son soru da §udur: Az once Saym Oturum Bagkanimiz sozunii ettiler, 
"Ara§tirmayi veren kuruluglar, acaba belirli bir sonuca varmak istemi-
yorlar mi?" Evet, maalesef istiyorlar ve onun igindir ki, siz onlara 10 tane 
bulgu verirsiniz, 8 tanesi i§ine geliyorsa, o 8'ini yaymliyor, 2 tanesini ya-
ymlamiyor. Kendinizi tamtmak igin, boyle yapmaya mecbursunuz; o da 
dogrudur, bizim ticareti bilmememizden kaynaklaniyor. 

Te§ekkiir ediyorum. 

BALKAN — Sayin Prof. Aysel Aziz, buyurun. 

PROF. DR. AYSEL AZtZ — Sayin konugmacilara tegekkiir ediyorum; 
gergekten, diinkii oturumlardan sonra, spesifik olarak aragtirmanm tek-
niklerine girmeye bagladik. 

Benim sorulanm, belki biraz da yorumum olacak; ama, kisa kesme-
ye gali§acagim. 

Orneklem konusunda olumsuz bir tablo gizildi ki, bu benim kafama 
ya tkm bir tablo idi. Diin de, "orneklemde ya da aragtirma sonuglarinda 
bir giivensizlik var; bu orneklemden mi kaynaklaniyor, yoksa bagka gey-
lerden mi?" diye bu konuya deginmigtim. Diin Saym Tanla 'nm beni bi-
raz da elegtirerek cevaplamasmdan sonra, Saym Esmer gok giizel cevap-
ladilar, kendilerine tegekkiir ederim. 

§imdi, once olumsuz bir tablo gizildi, daha sonra Sayin Giicelioglu'nu 
dinledigimizde, tam tersi bir tabloyla kargilagtik. Yani, eger kurumlar bu 
igi ciddi tutarlarsa, bu rahatlikla olabiliyor ki, bu da, bilemiyorum haksiz 
rekabete mi giriyor veya girmiyor mu? KONDA'nm Sayin Bagkani bura-
dalar, bilemiyorum diger yoneticiler buradalar mi? Ama, sanki bu igi 
BIAR dort bagi mamur yapiyor, digerlerinin orneklemde hatalari var gibi. 
Bu dogruysa —ki, dogru olabilir— bunu sevingle kargilariz. Ancak, kendi-
leri, daha once, "orneklem gok iyi olmuyor; giinkii yer kaygan, oturmu-
yor" dediler. 

§imdi, ben ogrenmek istiyorum Sayin Giicelioglu'ndan: Yer kaygan 
ise, bu orneklem oturmuyorsa, siz bu sihirli formiilii nasil buldunuz? §im-
di bunu buldunuz derken, muhakkak ki, rakiplerinize agiklamazsiniz ama, 
iiniversiteden gelenler olarak, acaba bize agiklar misiniz? Qiinkii, biz de 
bilimsel aragtirmalar yapiyoruz ve saniyorum ki, bizim de orneklem hata-
larimiz oluyor. Gergi, bilimsel oldugu igin, bagka yonlerle telafi ediyoruz, 
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"varsayimimizi kanitlamadi; tersi" diyoruz; ama, belki de bir yerde kendi 
kendimizi aldatiyoruz. Bu bakimdan bu bulduklan sihirli formiilii ya da 
sihirli demiyelim de, —i§in belki biraz esprisi— acaba hangi yontemlerle 
yapiyorlar ve bu konuda iiniversite olarak bize yardimci olurlar mi? 

Bir ba§ka sorum, Sayin Esmer'e olacak ve aym zamanda, saniyorum 
ki, Sayin Giicelioglu'nu da ilgilendirecektir. Tiirkiye'de, bu kogullarda, ve-
rilerimiz belli, Tiirkiye'nin durumu belli; ama, acaba en iyi orneklem yol-
lari neler olmasi gerekir? Kota orneklem mi, tesadiifi orneklem mi, taba-
kali orneklem mi? Gergi, bu konuya gore degigir ama, kendilerinin gokga 
yapt iklan ara§tirmalarda, ozellikle, giivenilir bir yontem olarak, nasil bir 
yontem geli§tirmi§ler? 

Sayin Esmer'e bir sorum var; bu bir yerde, zamani a§tigi igin agikla-
yamadigi bir konuyu agiklama firsatim da saniyorum ki saglami§ olacak. 
Diin Saym Tanla, "telefonla aragtirma yontemi olsa gok iyi olur; ama, 
gu anda olmaz" dediler. Siz ise, bunun hayal oldugunu soylediniz. Oysa, 
biliyoruz ki, biz telefonla gag atladik, atliyoruz da. Her kdyiimiizde tele-
fon var ve giderek de geligecektir. Acaba, "telefonla olmaz" derken, neyi 
kastettiniz, ki§ilerin buna ula§amayi§i mi, yoksa bizim halkimizda, tele-
fonla anket yontemindeki cevap veime aligkanligimn olmayigi mi? Liit-
fen bunu biraz agiklar misimz? 

Saym Bagkan, izninizle bir kiigiik sorum daha var. Belki izlerken ka-
girmig olabilirim; ama Saym Kiigiikkurt, giivenilirlik konusunu —belki bir 
anlamda— oldukga didaktik diyebilecegim bir gekilde anlatmaya gali§ti-
lar. Ben bile bazi kavramlari gok iyi izleyemedim; saniyorum ki, o kav-
ramlara a§inaligim yoktu. Bu giivenirlik konusunda, pretest'ten, goster-
gelerden filan bahsettiniz; ama giivenilirlik konusunda daha sonra, bir de 
kontrol mekanizmasi olmasi gerekir. Bu konudan bahsetmi§seniz, sorumu 
geri aliyorum; eger bahsetmemi§seniz, sorumu Sayin Giicelioglu'na ve Sa-
ym Esmer'e yoneltiyorum. Acaba, sizler, ornekleme gekip, uygulama yap-
tiktan sonra, kontrol mekanizmasi olarak, bilinen orneklerden tekrar bir 
orneklem gekerek —bunu siz de gok iyi bilirsiniz— denetleme mekaniz-
masini igletiyor musunuz? Saniyorum ki, giivenilirlik konusunda bu gok 
onemli bir mekanizma. H e m Sayin Esmer hem de Sayin Giicelioglu, sa-
niyorum ki, bu konuda bize bilgi verebilirler. 

Te§ekkiir ediyorum. 

BA§KAN — Te§ekkur ederim. 

Efendim, §imdi iig arkada§imiz daha soz istemi§ durumdadir. Dilerse-
niz, cevap vermesin arkada§larimiz; belki bundan sonra konugacaklar da 
benzer sorular soracaklardir. Boylece, iig arkada§imiza iki§er dakikalik 
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sure tamyalim, alti dakikayi oyle doldurmu§ oluruz. Geri kalan be§ da-
kika igerisinde de arkada§larimiz cevaplarmi sunarlar. 

Sayin Abadan Unat, buyurun efendim. 

PROF. DR. NERMlN ABADAN UNAT — Saym Ba§kan, ben soru 
sormak istemiyorum; yalniz, burada bir noktaya deginmek istiyorum. 

Istatistiki verilerin yayinlanmasinda, devletin politikasi son derece 
onemlidir ve Tiirkiye'de tabii, kamu otoritesine tabi olan Devlet Istatis-
tik Enstitusiiniin yava§ gali§tigindan soz ettik. 

Bundan yirmi kiisur sene once, ilk defa Bati Avrupa'ya giden Tiirk 
i§gilerine ili§kin bir ara§tirma yapmakla gorevlendirildigim zaman, bunun 
orneklemi, Almanya'da derlenmi§ olan istatistiki veriler sayesinde Tiir-
kiye'de saptanabildi ve son derece detayli bir §ekilde bu orneklem olu§-
turulabildi. O zaman Bati Almanya'da 36 bin Tiirk i§gisi vardi ve biz 496 
denekle ara§tirmamizi sonuglandirdik. Zaman iginde yapilan benzer an-
ketlerin gosterdigi iizere, degi§ik konulardaki tu tum ve kanaatleri ilk de-
fa yakaladigimizi ileri siirebilirim. 

Gelgelelim, 1973'te petrol krizi ortaya giktiktan sonra, gog durdurul-
du ve bu sefer ailelerin birle§tirilmesi ba§ladi ve ondan sonra ikinci ku-
§ak sorunu gikti ortaya. ikinci ku§agin sorunlari nedir? Ikinci ku§agin 
sorunlarini inceleyebilmek igin, yeniden Almanya'daki istatistik verilerine 
bakmak istediginiz zaman, birden bire hepsinin ugup gittigini goriiyorsu-
nuz. Qiinkii, o zamana kadar, Niirnberg'deki i§ ve i§gi bulma kurumu, en 
detayli bir §ekilde Tiirk i§gisine ait istatistikleri yayinlarken, 1973'ten 
sonra tiimden kaldirdi. Buna ilaveten, Almanya'daki yasalara gore, 16 ya-
§indan kiigiik gocuklarin, yabancilar polisine haber verilmesi gerekmiyor. 
Yani, bunun sonucu §u: Yarim milyon gocuk kayit di§i kaliyor, istatistik-
lere girmiyor, dolayisiyla konuyu inceleme, bu sefer, tamamen takdiri 
oluyor. Qiinkii, arada da, diinya kadar ikinci ku§ak ara§tirmalari olu§mak-
tadir ve bunlar, fazla giivenilir olmayan, eyalet gapi, mahalle gapi kay-
naklara dayanmaktadir. 

Ozet: Degerli konu§macilar, istatistik toplamada, devlet politika.lari 
konusunda ne diigiiniiyorlar? Bunu elde etmek igin, nerede olursa olsun, 
bati'da veya dogu'da ne yapalim? 

Te§ekkiir ederim. 

BALKAN — Buyurun efendim. 

ZEYNEL ABiDiN AKIN — Efendim, birinci sorum Saym Kiigiik-
kurt'a. Tiirkiye'de son zamanlarda siyasi ara§tirmalar yapilmaya ba§lan-
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di. §imdi, birgok aragtirma yapiliyor da, aragtirmanin dogru yapilip ya-
pilmadigim, en giizel test eden de siyasi aragtirmalar. Aragtirmanin bir 
tanesinde, en iyi bilende, yiizde 8 yamlma payinm oldugunu soyledi, obii-
riinde 20'yi agmigti zannediyorum, yiizde 23 ve yiizde 28 gibi rakamlar 
gikti. Peki, bu aragtirmalar, bu kadar hatali netice veriyorsa, done done 
niye yapiyoruz? 

Ikincisi, bu aragtirmanin sahiplerinin cevap vermesi miimkiinse, 
"standart yamlma" diyoruz, 3 eksi, 3 arti bir pay gikariyoruz. Mesela, 
"yiizde 35 birisi alacak" diyoruz. Gazetelerde okuyoruz: 3 artisi yiizde 38, 
yiizde 3 eksisi de yiizde 32. Aragtirmanin neticesi, yiizde 38 gikmig. "Ya-
mlma payi yiizde 1" diyor. §imdi hangisine gore yamlma paymi hesap 
ediyor? Bilebildigimiz kadariyla —tabii, Tiirkiye'de pek takip edilmiyor--
yamlma paymi verdigi esas rakama, ortadaki rakama gore alirsaniz bag-
ka, iist smirina gore alirsaniz bagka, alt s innina gore alirsaniz bagka. Ya-
ni, yamlma payi yiizde 9 ile bilmem kag arasinda degigiyor. 

Bir de gazeteler bunu istismar ediyor olabilir: "Bizim gazetemizin gu 
girkete yaptirdigi aragtirma, en iyi neticeyi aldi" gibi. Ama, miisaade 
ederseniz, bunu, bu aragtirmanin sahipleri diizeltsin, bizi bu kadar yamlt-
masinlar. 

Bir bagka sorum, TRT aragtirmalariyla ilgili. Bu sorum biitiin hatip-
lere. §imdi, TRT'de aragtirmalar yapiliyor. Sayin Aziz de biliyorlar, ken-
dileriyle ben tamgiyorum, uzun yillardan beri yapiliyor bu aragtirmalar. 
1984-1988 arasinda gok aragtirma yapildi. Dlinyadaki orneklerine bakiyo-
ruz, 1500 kigiyle yapiyorlar, yiizde 3 standart yamlma payi igin yiizde 
95'le yiizde 100 smirlari igerisinde dogruluk. §imdi, TRT, 43 bin kigiyle 
aragtirma yapmig. 30 defa kaynak israf etmig. Peki nerede ilim adamlari? 
Yani, 30 defa kaynak israf eden TRT'ye, "niye o aragtirmayi yapiyorsun?" 
diyorlar; ama, bakiyoruz aragtirma danigmanlarma, 5 tane cigretim iiyesi 
var. 

Bir bagka konu Devlet Istatistik. Yani, bu kadar ilim adami var, ulus-
lararasi sempozyum yapiyoruz, Avrupa'dan, Amerika'dan da getiriyoruz. 
Yani, kusura bakmayin, elbette muhterem ama, orneklemeyi anlatmak 
igin, Avrupa'dan, Amerika'dan getirmeye liizum da yok yani. ilk once 
bizim hocalarimiz, miisaade ederseniz, galigsinlar. Qaliganlari biliyorum 
bu konuda tabii, soziim galigmayanlara... 

BA§KAN — Hocalarimiza isterseniz toptan bir suglama yoneltmeye-
lim. 

ZEYNEL ABlDiN AKIN — Bir kismina yoneltmiyorum tabii. Evet, 
soz meclisten digari diyelim hocam. Zaten, zati alinizin "Aragtirma Yon-
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temleri" diye kitaplari var burada anlatilanlari siz de toparlami§simz. 
Sayin Keleg'in ki tabmdan bahsediyorum. Saym Aziz, bu konuda, yillar-
dan beri galigiyorlar, Abadan Unat hocamiz da yillardan beri galigiyorlar. 

§imdi, higbirisinin deginmedigi bir konu var, dikkatlerini gekti mi 
bilmiyorum. Devlet istatistik Enstitiisiiniin soru formlarinda —Saym Ha-
1ip de bir ara ilgilenmig— "dogru cevap vermeyenler, Tiirk Ceza Kanu-
nunun §u maddesine gore cezalandirilir" diyor. Yani, bunu ortadan kal-
dirmadan, vatanda§in dogru cevap vermesini nasil temin ederler? Ilgili-
si, miisaade ederseniz cevap versin. 

Te§ekkiir ederim. 

BALKAN — Tegekkiir ederiz Zeynel Bey. 

Saym Nezih Neyzi, buyurun efendim, son soz sizde. 

DR. NEZlH NEYZI — Sayin Ba§kan, soziim Sayin Esmer'e. Kamu-
oyu ara§tirmalarmda hakikaten bazi problemlerimiz var. Vakia, bugiinkii 
oturum kamuoyu aragtirmalan; ama pazar aragtirmalannda da aym prob-
lem var. Avukat olmak isteyen, bir s tajdan gegtikten sonra ancak avukatlik 
biirosu agabiliyor. Berber olmak isteyen, bir imtihandan gegiyor; ama 
ama pazar aragtirmasi biirosunu isteyen agiyor. Yani, bu gekilde bir ni-
zam getirmesi lazim ortamin. Bence buna igverenin de yardimci olmasi 
lazim ve bu konuda bizim dernege de ig diigiiyor; fakat gok tehlikeli bir 
konu, daha dogrusu, gok sorumlu bir konu. 

Telefon anketlerine gelince: Hem Saym Aziz'e, hem Sayin Esmer'e, 
onu hatirlatmak istiyorum ki, "olmaz" dedigi zaman, ben goyle anladim: 
Kamuoyu aragtirmasi olmaz; fakat, diger sanayi aragtirmalarmda olur. 
Mesela, yiizde yiiz telefon sahibi olan fabrikalarda, doktorlarda, eczane-
lerde olabilir, oradan bir numune gekebilirsiniz. Yani, aragtirma cinsine 
gore degerlendirmek lazim. 

Bir de, kamuoyu arastirmacilarimn hepsine birden bir sorum var. 
Ben, kamuoyu aragtirmasi yapmiyorum; giinkii gekiniyorum. inamyorum 
ki, Tiirkiye'de kamuoyu aragtirmasi yapmak igin ikibuguk numune lazim, 
iig demiyorum. Bir tanesi, biiyiik gehirler orneklemesi, bir tanesi, kirsal 
alan orneklemesi; buguk da, Dogu Anadolu'daki feodal diizenin hiikiim 
siirdiigu yerlerdeki bir ornekleme. Mesela, Bitlis'e giderseniz, hig kamu-
oyu aragtirmasi yapmaya liizum yok; giinkii nasil olsa, Kamran inan se-
gilecek. Bu gekilde yerlerimiz var. Ulkeyi ona gore ayirip, ona gore bir 
kamuoyu aragtirmasi yapilmasi kanismdayim ve boyle bir biitgeyle ortaya 
gikmca, tabii yapilmaz oluyor. Yapmayalim mi? Tabii ki yapahm; fakat, 

159 



bunun ikisinin arasindaki dengeyi nasil kuracagiz? Saym Kiigiikurt'tan ri-
ca edecegim. 

BALKAN — Tegekkiir ederim Sayin Neyzi. 

Efendim, boylece soz alanlar tiikendi. Arkadaglarimiz, belki, 10 daki-
kayi agmayacak §ekilde cevaplandiracaklar; fakat siiremiz de 12.30'da bi-
tiyor. Ben de derse yetigmek iizere, izninizi rica edecegim, Sayin Prof. 
Kiray, bu 10 dakikalik siire igerisinde Ba§kanlik kiirsiisiine liitfedip ge-
lecekler. 

Tegekkiir ederim efendim. 

PROF. DR. MUBECCEL B. KIRAY — Benim, bagkanlik performan-
smi, ogieden sonraya sakladigmu bilin (Giilmeler) ijimdi beyler, siz kendi 
kendinizi idare edin. Solumdan baglayayim, bu tarafa dogru gelsin. 

Saym Kiigiikkurt, buyurun. ikiger dakika. (Giilmeler) 

YAD. DOQ. DR. MEHMET KUgtTKKURT — Efendim, Sayin Zeynel 
Abidin Akm tarafindan bana yoneltilen soru: Eger hata paylari bu kadar 
yiiksek ise, bu kamuoyu aragtirmasi yapan kuruluglar, bu aragtirmalari 
niye done done yapiyorlar? Bu soruyu ben de, kamuoyu aragtirmasi ya-
pan kuruluglarm temsilcilerine gegiyorum. Yarin, zannederim, cevaplar-
lar. Yarin, zannederim, bir panel var, orada herhalde o soru cevaplandi-
nlir. 

Sayin Zeynel Abidin Akin'in, benimle ilgili olarak, ikinci sorusu: TRT 
yaptigi kamuoyu ara§tirmalannda niye bu kadar geni§ hacimli ornek kul-
laniyor? 

Ben de katiliyorum kendisine. Hakikaten, TRT'nin, yayinlariyla ilgi-
li yapmis oldugu kamuoyu ara§tirmalarinda, 2000 veya 3000'lik bir ornek 
hacmiyle, giivenilirligi epey yiiksek sonuglar almak miimkundiir; fakat §u-
nu da goz oniine almamiz lazim: Biliyorsunuz, TRT'nin yaptigi kamuoyu 
ara§tirmalarinin gok fazla bir mazisi yok. Benim bildigim kadariyla, Sa-
yin Zeynel Akin'in da iginde yer aldigi bir grup, TRT'deki kamuoyu ara§-
tirmalarini baglatti. (1976 yillarmda) Goriindiigii gibi, gok fazla bir ma-
zisi yok. Bir yerde, ornek hacmini saptarken, yapilmasi gereken §eyler-
den bir tanesi de, aragtirmamn niteligidir. Eger aragtirma, kegif niteligin-
de bir aragtirma ise, bu kadar gok bilinmeyenin gegerli oldugu bir ortam-
da yapiliyorsa. ornek hacmini genigletmekte yarar vardir. Qiinkii aragtir-
ma, kegif niteliginde bir aragtirmadir. Yani, 1976'dan bu yana 12 senelik 
bir mazisi var; ama, yine de 43 bine kadar yiikseltmenin bir anlami yok. 
Tabii, bu soruyu aslinda, TRT'de bu aragtirmalara danigmanlik yapan ho-
calanmiz belki daha iyi cevaplandirabilirlerdi. 
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Saym Neyzi'nin sorusunu tarn alamadim. Liitfen tekrar eder misiniz? 
DR. NEZlH NEYZi — Ornekleme gekerken, kirsal yorelerde ba§ka, 

biiyiik §ehirlerde ba§ka gekilmesi gerektigi kanismdayim. 

Bir de, Dogu Bolgesindeki ozel durumdan dolayi, bagka tiirlii bir arag-
tirma yapilmasim teklif ettim. 

BA§KAN — Bu soru degil, bir beyan. Iyi veya kotii diye fikrinizi soy-
leyebilirsiniz. 

YRD. DOg. DR. MEHMET KtJgtTKKURT — Orneklem konusu, benim 
konum degildi; ama, ben size katiliyorum. Bir nevi kota orneklemesi one-
riyorsunuz, katiliyorum; fakat, ornekleme konusu benim konum degil. 

BA§KAN — Tegekkiir ederim. 

Buyurun Saym Giicelioglu. 

OMER GUCELlOGLU — gok tegekkiir ediyorum. Ancak, bir haksiz 
rekabet var. Saym Kiigiikkurt'a bir veya iki soru, bana gelince sekiz soru. 
tki dakikada cevaplandirmak tabii ki miimkiin degil; ama gayret edece-
gim Sayin Bagkan. Izin verirseniz, biitiin konugmacilarin sorularini bir 
arada alacagim ve sondan baga dogru gelecegim. 

v _ 

Sayin Abidin Akm, Devlet Istatistik Enstitiisiinden bahsediyor, Sayin 
Abadan Unat, "burada devlet politikasi ne olmalidir?" diyor ve benzer-
leri soyleniyor. Aranizda Devlet Istatistik Enstitiisii mensubu var mi?... 
Bir tek kigi. Igte sorunun cevabi: Hig kimse yok. Boyle bir kamuoyu arag-
tirmasi konusunda yurt digmdan misafirleri davet ediyoruz, bizler ora-
dan geliyoruz, biitiin aragtirmalar, Devlet Istatistik Enstitiisiiniin rakam-
larina dayamyojr, Devlet Istatistik Enstitiisiiniin rakamlarmi elegtiriyoruz 
ve bir tek kigi yoktur ki, bu sonuglari alip, "aman bizim hatamiz da buy-
mug, bunu da diizeltelim" demiyor. Bu olmadigi zaman ne yapihr? Devlet 
politikasi, istediginiz kadar soyleyiniz. Mesele .soylemek degil, mesele uy-
gulamak. 

Sayin Zeynel Abidin Akin, "TRT aragtirmalarini 43 bin kigi iizerin-
de yapiyor" dedi. Bu eskidendi, 1983-1984 aragtirmalarindaydi. Soylenen 
sadece o kadar da degil. O zaman, gurada agik kalplilikle, liitfen yanlig da 
anlagilmasin, konuyu bir bagka tiirlii alalim. Tenkit edilecek sadece 43 
bin kigilik orneklem degil. O kitaba liitfen bir bakalim, igerisinde neler 
var: Televizyon seyreden kigi sayisi ile radyo dinleyen kigi sayisi, cinsi-
yet itibariyle dahi, motamot ayni ve bir siirii tablolari da yayinlanmadi-
gi halde. Ornegin yag grubuna gore, ornegin cinsiyet grubuna gore, bir 
yerde, bir tabloda soylenen rakam, yiizde rakami, bir bagka tabloda bag-
ka tiirlii. O zaman, sadece 43 bini tenkit degil, bir bagka geylerini de ten-
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kit etmek gerekir, sonuca da bakmak gerekiyor. Onun igin sondan ba§a 
gelmektir diyorum. Ara§tirmacilar olarak bize dii§en gorev, sadece 43 bini 
tenkit etmek degil, aym zamanda, onun igerisindeki niteliklere de bak-
mak, onu da ara§tirmaktir. Bu iyiye dogru ko§maktir, dogruya dogru ko§-
maktir. Bu kimseyi tenkit etmek veya ba§ka anlamda degildir. Bu yikici 
tenkit degildir, bu iyi tenkit anlamindadir. Ona bakarak, daha iyisi ya-
pilmaya gali§ilabilir. Ancak son zamanlardaki anketlerde sayi gok diigiik-
tiir, 3000'dir, 4000'dir ve en fazlasi 9000'dir. Bu aragtirmalarda en biiyiik 
yanli§ da §uradan kayniklanmaktadir : Qok amaglidir ve o defalarca soy-
lenmi§tir. Qok amagli anket olmaz. Igerisinde 40 kiisur, 50 kiisur, her biri 
8'lik, 10'luk, 15'lik alternatifli sorular olmaz, yarim saat siiren bir anket 
miimkiin degildir, bunlar yapilamaz. i§te bun lan onlediginiz zaman, daha 
iyi sonuca dogru ko§mak miimkiindiir. 

Sayin Aziz'in sorulanna geldigimiz zaman: Ben bir haksiz rekabet 
anlammda konu§madim. Eger oyle anla§ilmi§sa, gok oziir diliyorum; o de-
gil. Sadece §u: "§iiphe, bir nura dogru ko§maktir" diye bir soziimiiz var-
dir. Ben her rakami gordiigiim zaman, ondan miitemadiyen endi§e duya-
rim, miitemadiyen bakarim, miitemadiyen irdelerim ve buna da baktigim 
zaman, miitemadiyen bunu da goriiriim ve bunu gordiikge de rahatsiz 
olurum, rahatsiz oldukga da daha fazla derinlemeye gali§irim ve bunun 
bir defa yapilmamasina gali§inm. 

§imdi sayin konu§macilar soylediler: Universiteler, Devlet Istatistik 
Enstitiisii, ara§tirmacilar... §imdi, izin verirseniz, biitiin bu niteliklerin 
hepsi bende var, hepsini beraber ben aliyorum ve hepsinde sugluluk du-
yuyorum. Hem ogretim iiyesiyim, hem uzun seneler Devlet Istatistik 
Enstitiisiinde gali§tim, bu iglerde benim sorumlulugum var, yapamadim, 
ba§aramadim, —gergi miimkiin degildir— §u anda ara§tirmaciyim, hala 
diizeltemiyoruz, hala daha iyiye gidemiyoruz, bunlar var. Fakat o zaman 
nedir? Siz, sihirli degnek mi buldunuz? Hayir, biz sihirli degnek falan 
bulmadik, boyle bir §ey soz konusu degil, miimkiin de degildir. Ancak, ne 
yapiyoruz? Daha oncekilerden ders almaya galigiyoruz. Daha oncekileri, 
miitemadiyen yazili hale getiriyoruz. Daha onceden ne yapilmi§? §u tiir 
hatalar yapilmi§. Oyleyse, o tiir hatalardan kaginalim diyoruz. 

Izninizle, bir iki tane gok kisa ornek verecegim. Qiinkii ben, sanayi 
sayim komitesi ba§kaniydim, t a n m sayim komitesi ba§kaniydim, hane 
halki i§giicii anketi, hane halki tiiketim anketi... Ne varsa, ne soylerseniz, 
" tamam sorumlusu bu" diyorlardi. Qok oziir dileyerek soyliiyorum, bir 
albayimiz vardi, ona da aym §ey olmu§tu; "askeriyede kopegi oldiirene 
siiriitiirler" dediler. Bana da, hangi konu gelse, "al bunu yap" diyorlardi. 
Dolayisiyla, biitiin bun lann birikimiyle geliyorum. 

162 



Ornek hacmi ne kadar artarsa, o kadar iyi degildir. 1970'deki tar im 
sayiminda, 180 bin ornek segildi. Biz, 1980 tar im sayiminda ise, sadece 
18 bin ornek segtik. Liitfen sonuca bakmiz. Sonug, yiizde yiiz gok daha 
iyi, kullanigli. 

§imdi mesele, en iyi ornek plani degil, en iyi bir uygulama. Tiirkiye' 
de higbir zaman bireyden biitiine gidemiyorsunuz. Her kigiye tek soru 
sordugunuz zaman, onu birlegtirerek biitiine gidemiyorsunuz, miimkiin 
degildir. O zaman, biitiinii kontrol olarak almak gerekiyor. Koyii mii seg-
tiniz, once o koyiin arazisini buluyorsunuz, arkasindan o koyiin listesini 
aliyorsunuz. 

BA§KAN — Bu ayrmtiyi biraz kisaltabilir miyiz? 

OMER GtTCELlO&LU — Ayrmtiyi birakiyorum o zaman. Izin verir-
seniz hemen toparlayayim. "En iyi ornekleme yontemi hangisidir?" dedi-
ler. Igte kargi kargiya oldugumuz konu zaten bu. Yani, hazir kalip miim-
kiin degildir. Her aragtirma igin, ayri bir ornekleme yontemi gerekir. Bu-
nun igin, mutlaka, ayri bir galigma gerekir ve bunun amacmdan, kapsa-
mindan digerlerine kadar ayri ayri belirlenmesi gerekir. Bunun bagarisi, 
Tiirkiye'nin gartlarma uyma bagarisidir. Aksi takdirde ornek, kitaptakini 
alip da, kopya ederek, onu yazmak anlammda degildir. 

Son olarak, sonucun yorumlanmasi onemlidir. Sik sik okulda, ogren-
cilerime bunu ornek olarak veririm: Varsayiniz ki, Tiirkiye'de 1985 yilm-
da A, B, C diye arabalar vardir. Bunlarin belirli fiyatlari vardir. Bu fiyat-
la, satilan araba miktarini garparsaniz, ortalama araba fiyatini bulursu-
nuz. Varsayiniz ki, bu 5 milyondur. Ertesi sene araba fiyatlari artar, sa-
tilan araba markalari da degigir. Ertesi sene, 1986 yilmda aritmatik or ta-
lamada araba fiyatini buldugunuz zaman, varsayiniz ki 7 milyon 500 bin-
dir. Soru gudur: 1986'da, 1985'e gore, ortalama araba satig f iyatmdaki ar-
tig degil, f iyat artigi ne kadardir? Biitiin ogrenciler, hemen rahatlikla, 2 
milyon 500 derler. Oysa degildir. Qiinkii onun igerisinde mik t ann etkisi 
vardir, sadece fiyatin etkisi yoktur. Oysa soru, fiyatin etkisidir. Oyleyse 
sonucu: Hanki etkilerden etkinlendigini goriirseniz, hem fiyat hem mik-
tar olarak, onu elimine ettiginiz zaman, o sonucu daha rahatlikla kulla-
nabiliyorsunuz. 

Tegekkiir ediyorum, saygilar sunuyonim. 

BALKAN — gok tegekkiir ederiz. 

Herkes, Omer Bey'i digarida yakalayabilir ve tecriibelerinden yarar-
janmak igin, kendi derdini anlatir. 

Buyurun Sayin Esmer. 
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D o g . DR. YILMAZ ESMER — Kag dakikam var Hocam? 

BA§KAN — tig. (Giilmeler) 

DOg. DR. YILMAZ ESMER — Peki Hocam, gok kisa olarak, §u en 
iyi orneklem meselesinden girmeye galigayim. Bu arada ihmal ettigim so-
rular mutlaka olacak, oziir dilerim; ama, Hocam belirttiler, di§arida ya-
kalanacagim. Benim soylediklerim, sadece bir ogretim iiyesi olarak; bag-
ka higbir tecriibem yok. Ama, "Uygulama onemlidir, en iyi orneklem pla-
m onemli degildir" lafina katilamiyorum; en iyi orneklem plani gok onem-
lidir. Tabii ki, uygulama onemlidir; ama, yanlig orneklem planmi, istedi-
giniz kadar dogru uygulayin, higbir anlami yoktur diye dii§iiniiyorum. 

Gene, Saym Giicelioglu'nun, sonuglarin yayinlanmamasi konusunda-
ki titizligini de bir tiirlii anlayamami§ bulunuyorum. Yani, biz girketler-
le anla§iriz, yaymlamazsaniz yapariz konusunu, dogrusu bir tiirlii kavra-
yamadim. Diinkii biitiin tarti§malar, aman §irketlerden izin alinsa da, bii-
tiin sonuglar yayinlansa da herkes tarti§sa, gorse §eklindeydi, §imdi tam 
tersi bir tu tum igindeyiz: Kamuoyu ara§tirmalarini yapalim, sonuglari da 
soyleyelim, ama kimse bilmesin, belki gok sonra birisi bilirse, zaten unu-
tulmu§ oluru anlayamiyorum. 

"Neden segim aragtirmalari iizerinde ozellikle duruluyor?" geklinde 
bir soru var. Kamuoyu aragtirmalarmm, sadece segim aragtirmalari ol-
madigini hepimiz biliyoruz; fakat, bir arkadagimizin da belirttigi gibi, bu 
igin asil testi segim aragtirmalari oluyor da, onun igin segim aragtirmala-
ri iizerinde duruluyor. Yani, kimsenin, TRT'deki forum programini yiiz-
de 32 izledi, izleyenlerin yiizde 61'i begendi diye bir sonug iizerinde, "ha-
yir, bu yiizde 32 degil, 38'dir, begenen de yiizde 61 degildir, 53'tiir" diye-
cek durumu yok. Ama, segim aragtirmalari oniimiize kondugu zaman, 
bunda bir gey var. Yani, segim goyle gikti, sen de segimden bir gun once 
bunu demigtin, demek ki, yakmdir, uzaktir; yakmliginin sebepleri olabi-
lir, uzakliginin sebepleri olabilir geklinde konugulur. Bu onemli bir sinav 
bence ve ben, buna soyunanlari kutluyorum. Qiinku, bunu gizlemek degil, 
bu cesareti ortaya koymak gerekir diye diigiiniiyorum. 

Ornekitmin en iyisini segerken, elbetteki —ilk konugmamda da belirt-
tim— her amag igin tek bir orneklem, fevkalade yanlig olur. 

Bir de, Nezih Neyzi Hocamdan oziir dilerim, hep aklimda Tiirkiye ga-
pmda bir orneklem vardi; zaman kisitliligmdan, sozlerimi onun iizerine 
teksif ettim. Tabii ki, bagka bir amagla, telefon meselesine gelecegim; fa-
kat, Tiirkiye gapinda bir orneklem segerken, galiba en onemli meselemiz, 
dogru tabakalandirma. giinkii, Tiirkiye gapinda bir orneklemde ciddi bir 
kiimelemeye gitmek zorundasmiz, bagka tiirlii kimsenin parasi yetmez. 
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O zaman, bu kumelendirmenin getirecegi 50k ciddi bir hata artigini, dog-
ru bir tabakalandirma ile dengelemek zorundasiniz. Bakin, 1000 ki§ilik 
tam tesadiifi bir orneklemin hata payi, yiizde 95 giivenilirlik diizeyinde 
arti eksi 3,1'dir. Gallup ve Michigan'daki Social Research Council'in sur-
vey'lerinde yiizde 4'tiir bu. Yani, tam tesadiifiligin iistiine, 1000 kigi igin, 
bir miktar daha hata payi koyuyorlar. Mecburdurlar, bu kiimelemeden 
dolayi; ama dogru bir tabakalandirma yaparsaniz, kumelendirmenin za-
rarini en aza indirirsiniz. Onun igin de ben, her aragtirma igin amaca yo-
nelik tabakalandirmayi oneriyorum. Yani, ornegin siyasi bir aragtirma ya-
piyorsamz, o zaman tabakalandirma degigkenleri olarak, siyasi degigkenle-
ri, oylari kullanin, ama bolgeleri kullanmaym mesela, Tiirkiye'yi ilia 5 
bolgeye boliip, ornekler gekmek gart degil. Qiinkii, segim analizi yapanlar 
bilirler, oylarla bolgeler arasinda fazla bir iligki bulamadik son zamanlar-
da. Falanca parti dogu'da da yiiksek aliyor, bati 'da da aliyor, kuzeyde de, 
giiney'de de aliyor. Yanyana 'iki il bagka tiirlii sonug alabiliyor. Buna gore 
bir tabakalandirma yapmak lazim. Nezih Neyzi Hocamm dedigi mesele 
de buydu. Geigekten, Tiirkiye gapinda bir orneklem alirken, Ankara, Is-
tanbul, Izmir'i ayri bir konumda gormeniz gerekiyor; belki buna ilaveten 
bir iki biiyiik gehiri daha. Kentsel kesimi, kirsal kesimi de ayri bir konum-
da gormeniz gerekiyor. Yani, biitiin bunlari dogru bir gekilde tabakalan-
dirmak biiyiik bir onem tagiyor ve onlardan ayri ayri orneklem gekmek 
gerekiyor. 

Vaktim bitti, biliyorum; ama, en iyi orneklem konusunda bir de gu-
nu diyecegim: Tiirkiye'de ozellikle, kotadan kaginmakta yarar goriiyo-
rum ben. Ben Tiirkiye'de kotayla orneklem gekmekte biiyiik sorunlar go-
riiyorum. Neden oldugunu bu akgam tartigiriz. Birgok soruyu ortada bi-
raktim, Saym Bagkan vaktin bittigini soyliiyor. 

BA§KAN — Herhalde, 4 senelik bir istatistik kursuyla, 4 senelik bir 
iiniversite kursunu ve 50 senelik bir meslek tecriibesini 10 dakikada hal-
ledecek degiliz. Besbelli ki, bu gok ozel, ihtisaslagmig bir konu, gegitli 
yonleri var. Hala forumlar agik, bundan sonra da birgok toplantilar ola-
cak, kargilikli olarak gekigirsiniz. 

Qok tegekkiir ederim. Bu oturumu kapatiyorum. Ogleden sonra 14.30' 
da, tekrar birlikte olacagiz. 
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TEKNiKLER II 
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SUSKUNLUK SARMALI 
VE SORU KAGIDININ OLUSTURULMASI 

Jurgen LEIMBACH 

BALKAN: Saniyorum ki, Dordiincu Oturuma ba§layabiliriz. 

Bu oturumun konusu, Kamuoyu Ara§tirmalarmda Yontem ve Tek-
nikler. Bu, sabahki konuyla ayni; yalniz, konu ba§ka yonleriyle ele ali-
nacak. Bu bolumde, Bay Jurgen Leimbach, Niliifer Gole ve Aysel Aziz 
tebligler verecekler. Kendilerini buraya davet ediyorum. 

Buyurun Saym Leimbach. 

Dip. Polit. Jurgen LEIMBACH: Degerli hanimlar, beyler; kongrenize-
aldigim davet igin hepinize gok te§ekkiir etmek istiyorum. Aslinda, konu§-
mama ba§larken, ornekleme yontemi uzerine bir §eyler soylemek istiyor-
dum. Ancak, - zamanimiz 50k kisa oldugu igin, once konu§mami bitirip, 
en sonunda birkag ciimle soylemeye galigacagim. 

Ornekleme, biitiin gali§malarimizm temelini olu§turuyor. Eger ornek-
lemede bir hata yaparsak, elde ettigimiz sonug, kumun iizerinde binalar 
yapmak gibi bir §ey olur. Istedigimiz kadar iyi sorular bulalim —ki, dim 
ve bugiinkii konu§malarda, son derece iyi sorular konusunda birkag i§a-
ret de vardi— biitiin bu sorularimiz, orneklemede yapilacak hatalar soz 
konusu oldugunda higbir i§e yaramayacaktir. Onun igin bunun biitiin ga-
li§mamizm temelini olu§turdugunu du§uniiyorum. 

Ancak, §imdi konu§mamda, suskunluk sarmalmi size tanitmak istiyo-
rum. Burada, esas yapmak istedigim gey, bu teorinin, kamuoyu ara§tir-
malari pratigi igindeki onemini ortaya koymaya gali§mak. Bu teoriyle 
yapilan gali§malar, hem kamuoyunun olugma sixrecini daha iyi anlama-
mizi sagliyor, hem de birbirine zit fikirlerin gatigtigi konularda egilimin 
nasil geligecegini anlamamiza yardimci oluyor. Bunu yaparken de, bu 
gali§malar sirasinda yoneltilecek olan sorulann ozel bir onemi var ve 
bunlardan da soz etmek istiyorum. 
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Suskunluk sarmali iizerine saglanan bilgiler, yirmi yil once Alman-
ya'da meclis segimleri sirasinda elde edildi. Bu segimler, Eyliil 1965'de 
gergeklegiyordu. Segimin sonucu uzun bir siire belirsiz kaldi. 1964 Arali-
gmdan, 1965 Agustosuna kadar, hangi partiye oy verilecegi konusunda 
tarn bir belirsizlik vardi ve partiler ba§aba§ yari§ma igindeydi; Hiristiyan 
Demokratlar ve Sosyal Demokratlar. 

Yine aym kamuoyu ara§tirmasi sirasinda sorulan, "hangi partinin ka-
zanacagini tahmin ediyorsunuz?" §eklindeki bir soru da buna 50k biiyiik 
bir benzerlik gosteriyordu. Soru §oyleydi: "Tabii ki, kimse bilemez, an-
cak sizce bundan sonraki segimi kim kazanacak, kim daha fazla oy ala-
cak, Hiristiyan Demokratlar mi, Sosyal Demokratlar mi?" 

1964 Araligmda, bu iki biiyiik partinin kazanma §ansi da halkin go-
ziinde yakla§ik olarak egitti. Ancak, daha sonraki aylarda, Hiristiyan De-
mokratlarin segimi kazanacagi konusunda beklentiler hizla artti; giderek, 
daha az insan artik, Sosyal Demokrat Part iye kazanma §ansi taniyordu. 

Halkm hangi partiye oy vermek istedigi, bu dokuz ay iginde higbir 
biiyiik hareketlilik gostermemi§ti ve neredeyse, bu sirada gergeklegen 
dramatik geli§meler bile onlari etkilemiyordu. Ancak bu durum, segim-
den hemen once, birden bire degi§ti. Bir son dakika hamlesiyle, biitiin 
beklentiler yon degigtirdi ve bilmece goziiliip, Hiristiyan Demokratlarin 
segimi kazanacagi ortaya gikti. 

Peki, birden bire insanlarin gorii§lerindeki bu kadar belirgin degi§ik-
lik nasil ortaya gikti? Bu kamuoyu ara§tirmalarmm sonuglari yayimlandi 
ve bundan dolayi bu degi§iklik oldu diye dii§iinmemiz miimkiin degil. 
Qiinkii, partiler tam anlamiyla ba§aba§ yari§iyordu. Ayrica, 1965'te 
kamuoyu yoklamalarinin sonuglari da yayimlanmamigti. 

Elizabeth Noelle Neumann, bu fenomeni, "kamuoyu gorii§ii teorisi"yle 
agiklamaya gali§ti. Kamuoyu gorii§ii teorisinin hareket ettigi olgu §u: Bir-
gok insan, belli bir konuda digerlerinin ne diigundiigiinii anlamaya gali-
§iyor. Boylece insanlar, gevrelerini siirekli gozlemliyorlar. Araliksiz bii-
yiik bir dikkatle, hangi goriiglerin, hangi fikirlerin agirlikta oldugunu, 
hangilerinin onaylandigini ve giiglendigini anlamaya gali§iyorlar. Aym 
§ekilde, hangi gorii§lerin takdir gormedigini, reddedildigini ve dayanik-
liliklarini, temellerini kaybettiklerini de anlamaya gali§iyorlar. Noelle 
Neumann, insanlardaki bu yetenegi, neredeyse istatistik! bir anlayi§ giicii 
olarak tammliyordu. 

Bu gevreyi siirekli gozlem altinda tutma ali§kanligimn esas nedeni, 
biiyiik bir izole edilme korkusudur. Birer sosyal yaratik olarak insanlar, gev-
relerinden ve kamuoyundan izole edilmek istemiyorlar ve diigiincelerinin 
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gogunluk tarafindan, hele hele giderek yiikselen, giderek artan bir gogun-
luk taraf indan onaylandigmi bildikleri zaman, goriiglerini hig gekinme-
den kamuoyu oniinde agiklayabiliyorlar. Tersine, goriiglerinin onaylanma-
digmi ve onlara kotii puan kazandirdigmi dii§iindiikleri zaman da, giderek 
daha temkinli olmayi tercih ediyorlar. 

Belli bir goriigii savunan kamp ya da belli bir goriigii olu§turan in-
sanlarm olugturdugu grup daha fazla konugtugunda, kamuoyunun oniine 
da'ha fazla giktigmda ve daha giiglii bir goriiniim sundugunda, gergekte 
oldugundan daha fazla ciddiye almiyor, daha giiglii goriiluyor ve insan-
larm goziinde abartili bir rol ediniyor. Buna kargilik, daha suskun kalan 
kamp, daha gok geride kalmayi, daha gok susmayi tercih eden kamp da, 
giderek insanlarm goziinde kiigiimseniyor ve bir sarmal siireci iginde, bu 
biiyiik bir angajmanla goriiglerini dile getiren ve bagkalarimn goziinde 
hak ettiginden daha fazla yiiceltilen kamp, yeni taraf tar lar da kazaniyor. 
Bu yeni taraf tar lar , artik kendilerinin, o kamptan olduklarmi kamuoyu-
nun oniinde, rahatlikla soyleyebiliyorlar. Obiir taraf ise, belli bir sert ge-
kirdek diginda, giderek suskunluga diigiiyor ve bu suskunlukla, kendi da-
hil olduklan kampin daha da zayiflamasma yol agiyorlar. 

Bu diigiincelerden olugan havayi olgebilmek igin de birgok soru ge-
ligtirildi. Bu sorular, halkin, demin sozii edilen, neredeyse istatistiki al-
gilama giiciine yonelik geylerdi. Bunlardan tabii gok fazla var; ben sadece 
birkag tanesini aktarmak istiyorum. 

Ornegin: "Tabii ki kimse bilemez; ama sizce bundan sonraki segim-
leri kim kazanacak, kim en fazla oyu alacak, X partisi mi, Y partisi mi?" 
ya da, 

"§imdi, sizin fikrinizi tiimuyle bir tarafa birakacak olursak, sizce ya-
gadigimiz iilkede birgok insan X partisinden mi hoglaniyor, yoksa Y par-
tisinden mi?" ya da, 

"Birgok parti, bildiginiz gibi, arabalara yapigtirilmak iizere gikart-
malar ya da yakaya takilmak iizere igneler hazirliyor, posterler bastinyor. 
Peki, simdiye kadar, sizce, hangi partinin gikartmalari ya da posterleri 
ve yaka igneleri daha fazla ortada goriindii?" ya da, 

"Sizce, Almanya'daki diigiinsel atmosfer, §u ya da bu partiyi tercih 
etme yoniindeki atmosfer nasil degigecek?". 

Bu kamuoyundaki konusmaya agik olma, konugmaya hazir olma egi-
limini olgmek igin, birgok iilkede uygulanan bir tren testi var. Tabii ki, 
bu tren testi, sadece uzun t ren yolculuklarmm gegerli oldugu iilkeler igin 
onemli, yoksa t ren yolculuklarmm gok kisa siirdiigii iilkelerde bu, otobiis 
testiyle ya da benzeri bir geyle degigtirilebilir. Insanlara sorular soru gu: 
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"Diyelim ki, oniiniizde 5 saatlik bir t ren yolculugu var ve sizin oturdugu-
nuz kompartmanda birisi, birden bire X partisine 50k kargi bir geyler 
soylemeye bagliyor. Siz bu durumda ne yapardiniz; bu insanla sohbet eder-
miydiniz, yoksa soylediklerine pek fazla onem vermez miydiniz?". De-
neklerin yaklagik yarismdan alinan cevap, "ben tiimiiyle X partisini sa-
vunmak iizere konugurdum" oluyordu. Yine aym konugmanin daha son-
raki bir a§amasinda ya da bazi durumlarda, bu soru sorulmadan once, 
denege, X partisini savunup savunmadigi soruluyor ve boylece, bir par-
tinin savunuculan ve o partiye kargi olan insanlar arasmda, o parti iize-
rine konugmak konusundaki egilim ya da konugmama egilimi ortaya gi-
kariliyor. 

Burada onemli olan, bu kamuoyu yoklamalarmda, siirekli birbirine 
kargit konularin soz konusu olmasi ve bu konularda her zaman bir ahlaki 
ogenin igin iginde olmasi. Bu tiir durumlarda, insanlarin savunduklan 
biitiin goriigler, biitiin fikirler ahlaki bir degerle yiikliidiirler. Bu ahlaki 
degerler ya olumlu, ya olumsuzdur ve boylece, ahlaki bir yiikle donatil-
mig olan konularda, bu iki kamp arasinda bir kutuplagma, 50k daha kolay 
goriilebiliyor ve boyle bir kutuplagma halinde insanlar, rasyonel fikirle-
rini soylemek yerine, gok daha duygusal konugmayi tercih ediyorlar. Ar-
tik, boyle bir konugmada, dogru ve yanlig tavirlar degil, sadece iyi ve kotii 
tavirlar sozkonusu olabiliyor. 

Boylece, kamuoyunda olugan atmosfer, sadece insanlarin size verdik-
leri bilgileri ve sonunda segecekleri partiyi degil, bir sonraki segimde 
tercih edilecek parti konusundaki fikirleri de etkiliyor. Boylece, biitiin 
bu kamuoyu yoklamasi sonuglarim, bir onceki segimle kargilagtirdigimz-
da, daha dogru bilgileri elde etmig oluyorsunuz. Elde ettiginiz sonug-
larm bir diizeltmesini yapma olanagma sahip oluyorsunuz ve elde ettigi-
niz segim sonuglari, bir oncekine yaklagtigi olgiide de segim tahmininizin 
kalitesinde bir yiikselme gorviliiyor. Allensbach Enstitiisiiniin son otuz 
yilda yaptigi galigmalarda, siirekli segim atmosferinin, kamuoyunda ege-
men olan atmosferin de igin igine katilmasiyla gergeklegtirilen bir dii-
zeltme sozkonusu oldu. Yani, biz, aldigimiz sonuglari ilk once bu spiralin 
etkisini gozoniine alarak, bir diizeltmeye tabi tu t tuk ve ondan sonra or-
taya gikardik ve boylece son otuz yilda yaptigimiz galigmalar iginde, hata 
payimiz yiizde 0,9'la, yiizde 1,9 arasinda degigti. 

Degerli hammlar, beyler; ben size, bu konugmamla, bir segim tahmini 
yapmak gerektiginde, sadece "hangi partiyi segerdiniz?" geklinde klasik 
bir soruyu sormamamn, bunun yerine, insanlarin kendilerini ifade etmeye 
egilimli olup olmadiklari ve kamuoyunda egemen olan havamn da goz-
oniine katilarak tahminde bulunulmasmin daha dogru sonuglar verecegini 
anlatmaya galigtim. 
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Federal Almanya'da bu yontemle gali§irken kazandigimiz deneyimler, 
bu yontemin sadece bizim iilkemizde degil, diinyamn ba§ka birgok iilke-
sinde de uygulanabilir oldugunu gosterdi. 

BALKAN: Evet, Bay Leimbach'a ozellikle te§ekkiir ediyorum; iig da-
kika onceden bitirdi ve gayet de agik segik ne demek istedigini bildirdi. 
Sorularin nasil sorulursa daha iyi cevap almacagi meselesi, en az mate-
matik degerlendirme kadar1 onemli hale geliyor; tabii, orneklem meselesi 
harig olmak iizere. 

Qok te§ekkiir ederim. 
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SPIRAL OF SILENCE 
AND QUESTIONNAIRE CONSTRUCTION 

Jurgen LEIMBACH 
Institut f t i r Demoskopie Allensbach 

Ladies and gentlemen, 

I would first like to thank you for the invitation to attend your 
congress in Ankara. In my talk today, I would like to introduce you to 
the theory of the spiral of silence. My main emphasis will be on this 
theory's practical implications for survey research: It leads to an improved 
understanding of how public opinion is formed and makes it possible 
to forecast public opinion developments on controversial topics. Of part i-
cular importance are the test questions which were developed as a result 
of this concept. 

The 1965 and 1972 federal elections 

Research on the spiral of silence began more than 20 years ago during 
the 1965 West German federal elections. The outcome of this election 
was uncertain for a long time: From December 1964 until August 1965 
the two major parties, the Christian Democrats and the Social Democrats, 
were locked in a neck-and-neck race in terms of voter intentions. 

Figure 1 

These figures differed fully f rom another set of data in answer to a 
different question asked during this same time period: "Of course nobody 
can know, but who do you think will win the election: The Christian 
Democrats or the Social Democrats?" 

Figure 2 

In December 1964 the population was about equally divided on this 
question about which party would win the election. But then in the follo-
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wing months the estimates began to change direction and the number of 
voters predicting a victory for the Christian Democrats steadily increased. 
At the same time the number of voters predicting victory for the Social 
Democrats decreased. ( 

Long before election time the population was sure that they knew 
which party would win. By the end of the election campaign, 50 percent 
were counting on a victory for the Christian Democrats and only 16 
percent still believed the Social Democrats would win. 

Figure 3 

The voting intentions of the population, which showed no great shifts 
and remained seemingly unaffected by this dramatic development in the 
climate of opinion, changed suddenly shortly before the election: A last 
minute swing in the direction of voter expectations broke the tie and the 
Christian Democrats won with a clear lead. 

The 1972 federal election was also analysed using the theory of the 
spiral of silence. The campaign period was very brief because the election 
was called on short notice. But even in this brief period of several weeks 
we were able to observe the same pattern as in the 1965 federal election. 

Figure 4 

When asked about voting intentions, it appeared that the Christian 
Democrats and Social Democrats were running neck-and-neck with very 
few changes. When asked however which party was expected to win, 
the Social Democrats were viewed as having a better chance of victory. 

Figure 5 

The Social Democrats were able to catch up to the Christian De-
mocrats, who had maintained a clear lead up to this point. Jus t before 
the election, voter intentions changed again in the direction of the elec-
tion's expected winner. 

Figure 6 

The climate of opinion and the spiral of silence 

How did such significant changes in the climate of opinion come 
about? They could not have resulted from polling figures on party pre-
ferences, since these showed a tie or a neck-and-neck race between both 
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parties and the results obtained in answer to the question who would 
win the election were not released in 1965. 

To explain this phenomenon, Elisabeth Noelle-Neumann has her own 
theory of how public opinion is formed. This theory is based on the fact 
that many people develop their own ideas about what other people's 
opinions are. People are constantly observing their environment for cues 
on this. They are shrewd and continual observers of which opinions, 
views, and behaviors predominate, which are accepted and which are 
becoming stronger or are on the increase. At the same time they judge 
carefully which atti tudes are rejected, which are losing ground and 
becoming weaker. Elisabeth Noelle-Neumann has labeled this human 
ability the "quasi-statistical sense organ." 

The reason or motive behind this continual observation of the en-
vironment is a deeply rooted fear of isolation. People are social creatures 
and do not want to isolate themselves in public or in their environment. 
When people observe that their opinions are supported by the majority, 
or perhaps by an increasing majority, they voice these views freely and 
confidantly in public. On the other hand, if they perceive that their views 
are losing ground, they become more careful and prefer to remain silent. 
Speaking out and remaining silent are not necessarily meant in a literal 
sense. Speaking out refers here to every form of expressing one's opinion 
in public, be it wi th words or with other recognizable means of behavior 
such as wearing buttons or pins, putt ing bumper stickers on cars or 
distributing leaflets on the sidewalk. 

When one group speaks out more, is more visible in the public eye, 
it appears stronger than it really is; it is overestimated. Conversely, the 
other group which is more reserved appears then to be weaker and is 
underestimated. As if in a spiral, the more active and thus overestimated 
group wins new followers who in turn also declare their support in 
public, while the followers of the underestimated group-except for a hard 
core-become increasingly silent, thus contributing to their cause's defeat. 

The probability that a given opinion on a controversial issue becomes 
generally accepted increases proportionately as the fear that one will 
become isolated by expressing this opinion in public, now and especially 
in the future, decreases. 

The term 'in public' refers to any situation in which the individual 
is seen and judged by others, in which his reputation and popularity are 
at stake. Conformity is rewarded and, this is especially important, viola-
tions of prevailing opinions are punished by the withholding of approval, 
popularity or respect. 
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Indicator questions to measure climate of opinion and willingness to 
speak out 

To measure the climate of opinion, different questions were developed 
with a view to the public's quasi-statistical sense organ: which camp 
is stronger, which camp will gain more support in the future, which camp 
is weaker, which camp will lose support in the future. The following 
questions were developed to determine the climate of opinion in opposing 
parties and in election campaigns. 

"Of course no one can know for sure, but who do you think will win 
the upcoming federal election; who will get the most votes-party X or 
par ty Y?" 

"Leaving aside your own opinion for the moment, do you think most 
people here in Germany ilike party X the moment, or don't you think 
so?" 

What were things like a half a year ago: Were more people in favor 
of par ty X (candidate Z) or fewer people?" 

"What do you think tilings will be like in the future: Will more and 
more people be in favor of party X (candidate Z) or will less and less 
people be in favor or won't there be any change?" 

"In the election campaign, posters again have been ripped up and 
defaced. According to wha t you have seen, which party 's posters have 
been damaged most often?" 

"The various parties issued buttons and badges, or bumper stickers 
' for cars. Which party's buttons, badges, and stickers are more visible in 

public?" 

"How a party does in the election depends very much on how much 
of an effort the party supporters make in the campaign. In your opinion, 
which party's supporters were the most active in the campaign, which 
made the greatest personal commitment?" 

The last two questions provide indicators for measuring the willingness 
to remain silent or the willingness to speak out in public, tha t is to lay 
oneself open to criticism for a given party. 

Another question developed for this purpose read: "Now a question 
about the par ty which is closest to your views: If you were asked whether 
you would do something for this party, for example something listed on 
these cards-is there anything here that you would do for the par ty that 
you think is best?" 
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The response alternatives included: 

"I'd wear a campaign button or pin" 
i 

"I'd attach a bumper sticker to my car" 

"I'd go door to door to talk wi th strangers about the par ty platform" 

"I'd hang up a party poster or sign on my house or in my window" 

"I'd go out and put up signs for this party in public places" 

"I'd take par t in street discussions and stick up for this par ty" 

"I'd attend a rally for this par ty" 

"If it seemed important, I'd stand up at a meeting of this party and 
say something in the discussion" 

"I'd defend this party's point of view at other parties' meetings" 

"I'd help distribute campaign l i terature" 

"I'd give money to this party's campaign fund" 

Only one of these responses deals with a form of non-public behavior: 
"I'd give money to this party's campaign fund." This was included so that 
people who want to list something they would do for their party, but 
who shy away f rom public support, also have a reply they can give. 

An additional instrumenl to measure willingness to speak up in public 
is the "train test"; for countries in which long train trips are no longer 
an everyday occurrence most people can identify with, the question can 
be adapted and replaced with a "long bus trip." The train question reads: 
"Assuming you are on a five-hour train ride and someone in your com-
partment starts talking very unfavorably about par ty X (candidate Z). 
Would you like to talk to this person or would you prefer not to?" 

And the wording for the alternate question pertaining to a bus t r ip 
is: "Assuming you are on a five-hour bus trip and the bus stops for a long 
rest stop and everyone gets o^t. for a long break. In a group of passengers, 
someone starts talking very unfavorably about par ty X (candidate Z). 
Would you like to talk to this person or would you prefer not to?" 

Half of the questions read: "... starts talking very favorably about 
party X (candidate Z)." 

At an earlier or later point in the interview the respondent is asked 
whether he or she is for or against par ty X and for or against candidate 
Z, so that in the analysis of the data we can compare the willingness to 
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speak up and the tendency to keep silent among supporters and opponents, 
both for when the person in the train compartment speaks favorably 
about party X (candidate Z) as well as for when the person in the train 
compartment speaks unfavorably about party X (candidate Z). 

Another instrument measures the willingness to speak up f rom a 
different perspective, this time not from the speaker's side, but f rom the 
side of the person spoken to. The question reads: "Has anyone recently 
tried to con vice you that a certain party is the best, that is, that you 
should vote for this "party?" If yes: "And which party was that?" 

The relationship between the strength of a party's followers and the 
percentage of those favoring other parties who report that someone has 
talked to them in support of a party is one measure of the willingness to 
speak up. 

Testing the spiral of silence theory 

The practical application of the spiral of silence theory in survey 
research, testing the willingness to remain silent or speak out, makes it 
possible to forecast developments in public opinion. 

This can be illustrated by the following example taken from an area 
outside of party preferences, an area in which opinions are not as f irmly 
entrenched and stable and in which the spiral of silence functions even 
more effectively. 

In spring 1982 there was a clear attitude of scepticism among the po-
pulation as to whether the East could actually be trusted or not. 

Figure 7 

The majori ty opposed this and only a small minority expressed trust. 
A slight modification of the train test showed, however, a reserve 
distribution in the willingness to talk or remain silent. 

Figure 8 

Those who tiusted the East were much more willing to express this 
view in public than were persons of the opposing view. In the period 
tha t followed we were able to trace a shift in public opinion in the 
direction of the more outspoken camp. This was a foreseeable development 
in view of the two groups' varying degrees of willingness to remain silent 
or speak out. 
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Figure 9 

The last example from this year also shows the great effect that 
Gorbatchev has had in West Germany: The sense of being threatened by 
the East has diminished drastically. 

When the public forms opinions on controversial topics, the spiral of 
silence will only develop if there is a moral element, a component in 
which values are at stake. The opposing views and positions become moral 
issues. A person can only be isolated when he is labeled bad. The dispute 
intensifies and thus the difference of opinion leads to polarization and the 
formation of opposing camps. Rational arguments fall by the wayside in 
the struggle between opposing camps; the pros and cons of a given position 
are no longer evaluated in objective terms. With such emotionally charged 
topics, there are no longer "correct" or "incorrect" positions, but instead 
we find "good" and "bad" opinions. The threat of isolation and the 
resulting spiral of silence can only develop when topics become moral 
issues. 

Climate of opinion and election forecasts 

To measure the effect caused by the pressure from the climate of 
opinion on the willingness to admit par ty support, voters are asked how 
they voted in the last election. 

Figure 10 

When the number of voters claiming to have voted for a certain 
party is less than the actual number of votes received by the party, this 
is an indication that the party in question is suffering under the pressure 
exerted by the climate of opinion. The degree to which the number of 
votes falls behind the actual election results provides a sensitive measure 
of increasing or decreasing pressure from the climate of public opinion. 
Conversely, a positive climate of opinion is registered for a party when 
more people claim to have voted for that par ty than the party's actual 
vote indicates. 

The climate of opinion affects not only information about which par ty 
was voted for in the last election, but also in the same direction infor-
mation about voting intentions for the next election. By weighting the 
entire survey such that the data on votes cast in the last election 
corresponds to the actual results f rom the last election, the quality of 
election forecasts can be significantly improved. 
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Figures 11 and 12 

In three columns, the following table shows for the elections from 
1972 through 1987, first, the uncorrected result on voting intention ac-
cording to the last survey preceding the election; second, the result 
weighted by the correction factor of the climate of opinion; and, third, 
the official election results. The high degree of accuracy of the Allensbach 
election forecasts was entirely due to a correction of survey results based 
on the hypothesis of the spiral of silence. 

Figure 13 

With this in mind, I would now like to go back to the two election 
campaigns I referred to at the beginning of my talk. The theory of the 
spiral of silence provides a simple explanation for the phenomenon which 
occurred in both elections: a neck-and-neck race between the ma jo r 
parties yet at the same time a steady increase in the expectation that one 
party would win. Although the supporters of both parties were equal in 
numbers, they did not have equal expectations that their side would 
win, which in turn produced a difference in their willingness to openly 
express their support. The supporters of one side - in 1965 the Christian 
Democrats, in 1972 the Social Democrats - openly proclaimed their support; 
this can be proven for the 1972 election. This creates the illusion that 
one party is in fact stronger than it actually is, which in turn attracts 
more supporters and encourages them to vocalize their views, while 
supporters of the party perceived as weaker become increasingly silent 
and wi thdrawn in their support. 

The role of mass media 

The direct, immediate observation of the environment is only one 
source of information the individual draws on to form his views about 
public opinion or the climate of opinion. In all areas which lie beyond 
his own realm of experience, the mass media is significant in influencing 
his consciousness. I will not deal wi th the important role played by the 
mass media in my talk, but I would like to point out the following points: 

When one viewpoint dominates in the media, the public is influenced 
in this direction. The power of the media is less the result of a direct 
and immediate effect on the opinion of the individual; it is more an 
indirect influence which shapes the way an individual perceives his 
environment. The media provides the public with a picture of how the 
majori ty of people think. The more uniform the media content is, the 
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more one-sided the media tenor, the stronger the opinion dominating in 
the media will appear to be, and thus the greater the influence of the 
mass media will be. 

A dominant tendency in the media tenor facilitates the articulation 
of the prevalent view's supporters. These people are bet ter able to 
express themselves in arguments on the issue presented in the media. 
Media support makes even the followers of a minority opinion more 
willing to talk, regardless of whether or not they are aware af being 
in the minority. The domination of a given point of view in the media 
changes the willingness to express this view in public, thus setting the 
spiral of silence in motion. 

When the media predominantly assumes one point of view, which 
is opposed to the majori ty view, this changes the process of the spiral 
of silence and the "silent majori ty" emerges. 

The importance of the mass media can thus be crucial. One can only 
neglect consideration of the media if proof has been established before -
either by content analysis or representative surveys among journalists -
that there is no tendency that dominates in the media. 

Using questions to determine how the individual perceives his en-
vironment and to what extent he is willing to express his views publicly 
we have a better instrument for analysing, but above all, for forecasting 
election results than with the traditional question of voter intention 
alone. Our experience in the Federal Republic provides good reason for 
an international application of this forecasting instrument. 
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1 9 6 5 W E S T G E R M A N F E D E R A L E L E C T I O N 
Voting intention - Social Democrats rasa Christian Democrats BSSS 

Polls conducted between December 1964 urtd August 1965 suqgested there would be a close race 
between the two major parties. It seemed as though neither party would gain a clear lead. 

30 

20% 

Dec.64 Jan.65 Fe b.65 Mar.65 Apr.65 May 65 June65 July65 Aug.65 Sept.65 
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However, the picture changes completely once we evaluate the respondents' replies 
the following question: 
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T H E S A M E P A T T E R N WAS O B S E R V E D IN 1 9 7 2 
West German Federal Elections 1972 

Voting intention - Social Democrats E S S Christian Democrats K-iJJl-jMt 
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M E A S U R I N G C L I M A T E O F O P I N I O N -who will be the winner? 

During the same period, growing expectations of a Social Democratic victory were 
observed 
Christian Democrats will win Social Democrats will w i n = = a 

50 

45 

40 

Oct. 9-14 Oct.17-21 Oct. 24-28 Nov. 1-6 Nov. 9-14 
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V O I I NG I N T E N T I O N 

Amid the favorable climate of rising expectations of a, Social Democratic victory, a last-
minute swing toward the Social Democrats resulted 1n this party winning the election. 

Voting intention: Christian Democrats a n o n Social Democrats E J E S T O 
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QUESTION: "In your opinion, can we actually trust the East or not?" 

Total population 
% 

Source: Allensbach Archives, Survey 4008, May 1982, 

Can trust 12 
Cannot t rust 58 
Undecided, impossible to say 30 

100 

n=1967 

QUESTION: "Assuming you are on a t rain t r ip tha t will take five hours and 
someone in your compartment s tar ts talking about whether the East 
is to be trusted. Would you enjoy talking with this person, or would 
you not part icularly want to?" 

Persons who think you can-

t rust the not t rus t 
East the East 

% % 

Would enjoy talking 
(willing to speak u p in public) 65 30 
Would not particularly want to 
(silent in public) 28 60 
No opinion 7 10 

100 100 

n=124 532 

Source: Allensbach Archives, Survey 4008, May 1982. 

QUESTION: "In your opinion, can we actually t rus t the East or not?" 

May Nov./Dec. June Jan. 
1982 1982 1883 1988 

* % % % % 

Can trust 12 13 15 30 
Cannct trust 58 48 44 25 
Undecided, impossible to say 30 39 41 45 

100 100 100 100 

n = 1967 2218 2047 1095 

Source: Allensbach Archives, I fD Surveys 4008, 4018, 4028, 4099/1 Federal Republic 
with West Berlin, Population 16 and over. 
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O V E R ' E S T I M A T I O N OR U N D E R E S T I M A T I O N O F T H E V O T E 
F O R A P A R T Y A S AN I N D I C A T I O N O F T H E C L I M A T E 
O F O P I N I O N 

The figure shows for June 1983 to January 1987 the degree to which claims to have'cast the 
party vote for either the Christian Democrats or the Social Democrats overshot or fell 
below the actual election results. 

Official election results for March 1983 for the Christian Democrats 

• • • • • Eligible voters who stated in an interview that they had voted for the Christian Democrats 

i i Official election results for March 1983 for the Social Democrats 

o o o o o Eligible voters who stated in an interview that they had voted for the Social Democrats 
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ALLENSBACH FORECASTS FOR THE 1972 AND 1976 FEDERAL ELECTIONS 
(constituency vote) 

Eligible voters in the Allensbach election 
Federal Republic with forecast Results 

specific party preference weighted by climate Official 
Unweighted results of opinion factors results 

November 1972 % % % 

Christian Democrats 38.6 45.0 45.4 
Social Democrats 54.9 48.4 48.9 
Liberals (FDP) 5.4 4.5 4.8 
Others 1.1 2.1 0.9 

100.0 100.0 100.0 

September 1976 

Christian Democrats 44.9 49.2 48.9 
Social Democrats 45.8 43.5 43.7 
Liberals (FDP) 8.5 6.4 6.4 
Others 0.9 0.9 1.1 

100.1 100.0 100.1 

Source: Allensbach Archives, I fD Surveys 2088, 3035 Federal Republic without 
West Berlin, Eligible voters. 
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ALLENSBACH FORECASTS FOR THE 1980, 1983 A N D 1987 FEDERAL ELECTIONS 

(pa r ty vote) 

Eligible voters in the Allensbach election 
Federal Republic with forecast Results 

specific party preference weighted by climate Official 
Unweighted results of opinion factors results 

September 1980 % % % 

Christian Democrats 39.1 43.5 44.5 
Social Democrats 46.9 43.5 42.9 
Liberals (FDP) 10.7 10.0 10.6 
Others 3.3 3.0 2.0 

100.0 100.0 100.0 

March 1983 

Christian Democrats 45.8 47.0 48.8 
Social Democrats 39.4 40.0 38.2 
Liberals (FDP) 5.8 6.2 7.0 
Greens 8.8 6.5 5 6 
Others 0.2 0.3 0.4 

100.0 i o a o 100.0 

January 1987 

Christian Democrats 44.0 46.0 44.3 
Social Democrats 34.9 36.0 37.0 
Liberals (FDP) 9.6 8.5 9.1 
Greens 10.7 9.0 8.3 
Others 0.8 0.5 1.3 

100.0 100.0 Too.o -

Source: Allensbach Archives, I fD Surveys 3088, 4025, 4086 Federal Republic without 
West Berlin, Eligible voters. 
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Forecast Official count 

For nlnt consecutive federal elections, Ihe Ins11tut fUr Denoskople Allensbach 

published a forecast of the vote before Ihe flr»! official count was released. 

In 195? and 1961, the lorecasls were published In the Frankfurter Allgcmelne 

Zellung, a national dally. In all subsequent elections, they were broadcast on 

television liKiediatety alter the rolling stations had closed on Election Day. 

Forecasts were based on cmnibus surveys, quota sampling. Sarple size: approx. 

2,000. Interviewing was conpleled six days belore the elecllon In the years 

Iron 195? through 19E9, live days before In 19??, four days In 1976, two days 

In 1980, live days In 1993, and two days before In 198?. Between 195? and 1969 

forecasts apply to the constituency vote (first vote); fron 1972 on they apply 

to Ihe parly vote (second vole). For nine lederal elections, the deviation 

between Ihe forecast and the oflldal count averaged less than 1 percent, the 

greatest devlallon for one party being 1.9 percent, 
% 







MESAJ COZUMLEMESi 

Prof. Dr. Aysel AZIZ 

§imdi sozii, Prof. Aziz'e verecegim, Prof. Aziz, hepinizin tanidigi bir 
insan. Ankara Universitesi, Siyasal Bilgiler Fakiiltesi kokenli. Basm-Yayin 
Yiiksekokulu, Radyo-Televizyon Boliimii Bagkani. Kendisi §imdi, bura-
daki ba§ligiyla, mesaj goziimlemesinin ne demek oldugu iizerinde duracak. 

Buyurun Saym Aziz. 

Prof. Dr. Aysel AZIZ: Sayin Ba§kan, degerli konuklar; ben birbuguk 
giinden beri sure gelen tartigmalarin, konu§malarm biraz di§ma gikarak, 
bir ba§ka konuya sizleri gotiirmek istiyorum. Aslinda 50k giizel, renkli 
konu§malar oldu. Saniyorum bunlara herhalde sonraki konu§macilar da 
devam edeceklerdir. Ben sizleri yine bu konu§malardan ayirmayacagim 
ama konunun bir ba§ka boyutuna ya da benim deyimimle, madalyonun 
oteki yiiziine getirmek istiyorum. Madalyonun oteki yuzii derken, bugiine 
kadar yapilan konugmalarin tam tersini sizlere anlatacagim anlammda 
degil, "igerik goziimlemesi" ya da "mesaj goziimlemesi" konusuyla, diger 
konularla, birbirini tamamlayan bir konuya deginecegim. 

Mesaj goziimlemesi ya da igerik goziimlemesi, pek gogumuzca yabanci 
olan bir gozlem teknigi. Pek gogumuzca diyorum; iig-dort sene oncesine 
kadar benim igin de yabaneiydi; ama aslinda kendimi biliyor zannediyor-
dum. Oysa bilmiyormugum. Bilmedigimi, daha sonra, yur t dn§nda bu 
konuyla dogrudan dogruya ilgilendigim zaman anladim. Sosyal bilimler-
deki, igerik goziimlemesi, ya da ingilizce adiyla "content analysis" ya da 
eski deyimiyle "muhteva tahlili" dedigimiz gozlem teknigi, aslinda iilke-
mizde gok smirli ara§tirmaci ta rafmdan biliniyor diyebilirim. O bakim-
dan, izninizle, belki biraz didaktik olacak ama, bu konuya bir tanimlama 
yaparak girmek istiyorum ve bu tanimlamanin i§iginda, diger gozlem 
tekniklerinden ne gibi farklarla ayriliyor, onlara deginmek istiyorum ve 
ondan sonra da, bu konuda diinyada neler yapiliyor, Tiirkiye'de neler 
yapiliyor, neler yapilmasi gerekire gelmek istiyorum. 
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Igerik goziimlemesi, bir mesajm igeriginin olgiimlenmesi, goziimlen-
mesi anlamina geliyor. Mesaj dedigimiz zaman, gegitli kanallarla, yani yiiz 
yiize ileti§im kanal lan ile aragli ileli§im kanal lan dedigimiz ge§itli kanal-
larla topluma iletilen mesaj larir sayisal goziimlenmesi olarak tanimliyo-
ruz. I§i, bir adim daha ileri gotiiriirsek, yansiz olarak goziimlenmesi di-
yoruz. Biraz daha ileri gidersek, sistematik olarak goziimlenmesi diyoruz. 
Bu konuda ge§itli tanimlar var; ama, benim soyledigim, yapilan bu tiir 
tanimlamalann hemen hemen ortak noktasini olugturuyor. 

Igerik goziimlemesi ya da mesaj analizi dedigimiz zaman, —mesaj 
analizi biraz daha dar kaliyor; o bakimdan ben igerik analizi ya da go-
ziimlemesi diyecegim— bu konunun yansiz olarak, sistematik olarak ni-
cellegtirilmesidir, diyebiliyoruz. Ancak, bu nicellegtirmede yinelenebilir 
olmasi da onkogul. 

§imdi, bu tanimlamadan sonra, bu konunun ortaya gikmasi ve amag-
lari iizerinde durmak istiyorum. Bu konunun ortaya gikmasi, tarihsel ge-
li§imi igerisinde, bugiinkii tekniklerle olmasa bile, 16. yiizyila kadar gi-
diyor. O zamanki tek yaygm kitle ileti§im araci olan gazetelerdeki birta-
kim kavramlarm goziimlenmesine gidiliyor. Ozellikle, dinsel konulara ne 
denli yer verildigi konusunda bir aragtirma yapiliyor; ama, 16. yiizyilin 
o: giinkii teknikleriyle. Igerik goziimlemesinin geli§mesi 20. yiizyilda oluyor 
ve asil geli§mesi de,. kitle iletigim araglarmin toplumlarda yaygin olarak 
kullanilmaya ba§lanmasmdan sonra ortaya gikiyor. Bir anlamda, bugiinkii 
igerik goziimlemesiyle ilgili olarak yapilan ara§tirmalari —tiim olarak de-
gil ama— kitle ileti§im araglarina inhisar ettirebiliriz. Daha dogrusu, ige-
rik goziimleme yonteminde bugiinkii tekniklerin geli§mesi, kitle ileti§im 
araglarmdaki geli§me'ye bagli bir olgu. 

Ozellikle, igerik goziimlemesi yonteminin, ne amagla kullamldigim da 
belirtmek iizere, birkag onemli tarih vermek istiyorum. Igerik goziimle-
mesi, Ikinci Diinya Sava§i sirasinda sosyolog Lasswell ta rafmdan kullam-
lan ve geli§tirilen bir yontem. Sadece bilimsel amagla degil, pratik amagla 
kullanilmi§ ki Ikinci Diinya Sava§i sirasindaki Alman Propaganda Bakani 
Gobels'in, radyo ve gazetelerde yapmig oldugu propaganda konugmalari-
nin analizi yapilmi§, mesaji g6ziimlenmi§. Oradaki amag da ku§kusuz bi-
limsel bir amag degil. Oradaki amag, o zamanki Amerika Birlegik Dev-
letleri'ne, Almanya'nm nasil bir harp stratejisi izledigi konusunda bilgi sag-
lamak. Gazetelerde ve radyoda gikan ula§im haberleri veya oliim haber-
leri gibi ge§itli haberlerden, Almanya'nm nerelerden, nereye gidip geldigi 
konusunda birtakim bilgiler toplami§lar. Daha sonra bunu, Amerika'da 
gikan Nazi yanlisi basmdaki haberlerle kar§ila§tirmi§lar. Igerik goziimle-
mesi, sava§ sirasinda bu amagla ortaya gikmi§ ve geli§mi§. 
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Yine Amerika'da birtakim yiiksek mahkeme kararlari ile toplumsal ge-
li§me arasinda paralellik aranmig, bunun igin yiiksek mahkeme kararlari 
goziimlenmeye gali§ilmi§. Daha sonra bu konu, edebiyata ye diger sanat 
dallarma kaymi§. Ama, tekrar etmek istiyorum asil geli§mesi, bu sava§ 
yillarmdaki pratik amaglardan sonra, kitle ileti§im araglarmm toplumda 
yaygm olarak kullanilmaya baglamasiyla olmu§tur. 

Igerik goziimlemesinde yontem: 

Igerik goziimlemelerinde kullamlan teknik, sormaca (anket) temeline 
dayanmaktadir. Tipki sormaca uygulamasinda oldugu gibi, bu yontemde 
de bir soru kagidi hazirlanir. Mesajlar bu sormacada yer alan sorularla 
sorgulanir. Bir bakima "yonerge" sosyal bilimlerde kullamlan anket yon-
temine kar§ilik olarak kullanilmaktadir. Sormaca (anket), igerik goziim-
lemesinde "kayitlama yonergesi" admi aliyor. Daha sonraki uygulanmasi 
ve bundan gikan sonuglarin degerlendirilmesinde de farklar var. Tabii, 
bu arada bir de giivenirlik testleri var. Dolayisiyla, sosyal bilimlerdeki 
diger gozlem teknikleriyle, pek gok noktalarda bir paralellik de oldugu 
ve igerik goziimlemesiyle arasinda sormacanm (yonergenin) hazirlanigi, 
teknigi agisindan gok biiyiik fark olmadigi goriiliiyor; Ancak fark, ku§ku-
suz var. Eger fark olmasaydi, sosyal bilimlerin diger gozlem teknikleri gi-
bidir diyebilirdik. 

igerik coziimlemesinin uygulanmasi: 

Igerik goziimlemesi, her geyden ewe l , insanlara uygulanmiyor. Oysa, 
diger gozlem teknikleri insanlara uygulaniyor, kurumlara uygulamyor, 
ama insan unsuruna uygulaniyor. Igerik goziimlemesi ya da mesaj ana-
lizi dedigimiz zaman, birtakim mesajlara sorular soruluyor, o mesaj-
lardan cevaplar alimyor. Dolayisiyla, igerik goziimlemesinde en biiyiik 
fark, insan unsurunun ortadan kalkmasi; ama, tipki insan varmig gibi 
bir soru yonergesinin hazirlanmasi. Daha sonra yapilan, insan yerine, 
ara§tincmin mesaja soru sorup, yirie o ki§inin o mesajdan aldigi cevabi 
yonergede i§aretlemesi siireci olarak ozetlenebilir... Burada bir anlam-
da oznellik soz konusu. Bir mesajm, gegitli ilkeler lgigmda, verdigi ce-
vabi algilayan kodlayici (ara§tirici)dir. Dolayisiyla, kodlayicinm algila-
ma bigimine gore de o sorunun yaniti i§aretleniyor. Dolayisiyla, bura-
da en biiyiik fark, sorgulananin ki§i degil, bir mesaj in olmasidir. Burada 
mesaji kim veriyorsa, hangi kanal veriyorsa, bir yerde sorgulanan da o 
kanalin mesaji oluyor. Yani, bir televizyondaki goriintii yine sorgula-
nan bir mesaj dir ya da bir radyodaki —kayitlanmi§ olmasi ko§uluyla— 
ya da bir gazetedeki mesaj veya bir siyasi partinin propagandasidir. Bii-
tiin bu mesajlar, sorgulanan kismi olu§turuyor. 
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Burada deginmek istedigim husus, oznelligin (subjektifligin) olma-
sidir. Yani, biz, butiin bilimsel ara§tirmalarda, biitiin kamuoyu ara§tir-
malarinda objektiflikten bahsederiz, yansiz olmasmdan bahsederiz. Bu 
yansizlik, orneklemde, sorularin hazirlanmasmda, uygulanmasinda her §e-
yiyle vardir. Oysa, igerik goziimlemesinde yansizligin ortadan kalkmasi 
oldukga zordur. Qiinkii bir siibjektiflik var, ki§i soru soruyor, o ki§i, ken-
di kafa yapisina gore, bilgi duzeyine gore cevapliyor. Dolayisiyla, giive-
nilirligi oldukga sinirli olan bir yontem. Belki hemen, "madem giivenir-
liligi az, niye bu ara§tirmayi yapiyoruz, ne gerek var?" diye sorular ge-
lecektir. Ku§kusuz, bu giivenilirliginin az olmasina kar§ilik, giivenilir-
ligi saglayan birtakim yollar, test yollari geli§tirilmi§, giivenilirlik yol-
l a n geli§tirilmi§tir ve ozellikle bilgisayarm kullamlmaya ba§lanmasiyla, 
bu gok daha kolay bir bigimde yapilmaya ba§lanmi§tir. Tipki, ornekleme 
giden bagka kodlayicilar gibi, ayni §ekilde bunda da birkag kodlayici ta-
rafindan bu giivenirlik saglaniyor. Dolayisiyla, sistemin kendisinde var 
olan oznellik, siibjektiflik, gegitli yollarla giderilmeye gali§iliyor. 

Onemli olan bir ba§ka husus var. Orneklem, igerik goziimlemesi igin-
de gok onemli bir olgu ve hemen hemen sosyal bilimlerde kullanilan 
gegitli yontemler, tesadiifi ornekleme, kota orneklemesi gibi orneklem 
teknikleri yine burada da kullamliyor. Ancak, burada gok onemli bir 
konu var. O da: Periyodik olanlarm ornekleme alinmamasi ya da peri-
yodik olarak almdigi zaman, birtakim sakincalarm ortaya gikmasi. Bu 
konuda kisa bir ornek vermek istiyorum: 1932-1942 yillari arasmda, Ame-
rika'da, New-York Times Dergisinin pazar ilavesinin bir igerik goziim-
lemesi yapilmi§. Konu da, o pazar ilavelerinde evlenme ilanlarmin olup 
olmadigi veya kimlerin ne kadar evlenme ilani verdigi. Bunun sonunda 
gikan bulguya gore New-York Times'm haziran ayinda gikan pazar ek-
lerinde Yahudilerin higbir evlenme ilani goriilmemi§. Ara§tirildigmda, 
haziran ayi, Yahudilerde evlenme yasaginin oldugu aymi§. Dolayisiyla, 
orneklemde yapilan hata yiiziinden, Yahudilerin yil iginde hig ilan ver-
medikleri ya da evlenmedikleri gibi bir sonug gikiyor. 

Buradan §una gelmek istiyorum. Her yedinci giinde alinan bir gaze-
tedeki haber ile veya her yedinci giinde, altinci giinde alinan bir radyo 
televizyon haberi veya herhangi bir programda hatali orneklem olabilir. 
Herhangi bir mesajda, bu periyodiklere dikkat etmek gerekiyor. Diyelim 
ki, bir haf ta beginci gun ise, oteki haf ta dordiincii giin, iigiincii giin gibi 
bir ornekleme gidilmesi gerekiyor; ozellikle periyodik olanlarda. 

Bu iki hususun diginda, igerik goziimlemesinin sosyal bilimlerdeki di-
ger gozlem tekniklerinden ayrilan onemli bir ozelligi de, kodlama yoner-
gesinin hazirlanmasmda ve kodlama kagidimn uygulanmasmdadir. Kod-
lama yonergesinin hazirlanmasmdan sonra, bunun uygulanmasinda gok 
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farkli yontemlerin kullarulmasi gerekiyor ve ozellikle, birimle§tirme ve 
kavramla§tirma onem kazaniyor. Kavramlagtirma, oteki gozlem teknikle-
rinde de onemlidir. Bizim amacimiz nedir? Hangi kavrami, hangi konuda 
kullanmak istiyorsak gok net olarak tanimlamak gerekir. Bu, ku§kusuz, 
ayni §ekilde, diger gozlem tekniklerinde de var ama, oznelligi olmasi, 
siibjektiflige insani gotiirmesi agismdan, birimle§tirme ve kavramla§tir-
ma kavramlari bu yontemde daha da onem kazaniyor. 

Anlatma §eklim biraz didaktik oldu ancak ba§tan da soyledigim iize-
re, bu yontemin 50k iyi bilinmedigi konusunda bende bir izlenim oldugu 
igin boyle anlatma geregini duydum. Eger yineleme varsa, oziir dilerim. 

Uygulama: 

Bu konuda, Amerika'da yirmi yildan beri yapilan —biraz evvel so-
ziinii etmeye gali§tigim— bir ara§tirmaya, yapimi devam eden bir pro-
jeye gelmek istiyorum. Bu ara§tirma projesi, sadece Amerika'da degil, 
diinyamn ge§itli yerlerinde de onciiliik yapmi§ ve kiiltiirlerarasi kar§i-
la§tirma (cross cultural) olarak biitiin iilkelerde yapiliyor. Bize de teklif 
edildi, ama boyle bir kurumun olmayi§i, sanirim boyle bir ara§tirmanin 
da yokluguna neden oldu. Umarim ki, bu toplantidan sonra, belirli ku-
rumlar, belirli katkilariyla boyle bir projeyi gergekle§tirebilirler. 

Benim soziinii etmek istedigim konu, biraz evvel de degindigim, Pen-
silvanya Universitesi'nde Annenberg Iletigim Okulunda yirmi yildan beri 
yapiliyor. Konu, televizyonun NBC, CBS, ABC kanallari, yani iig net-
work'un bir haftalik yaymlarinm —her yil— igeriklerinin goziimlenmesi. 
Yani, bir haftalik yaymda, dramatik yapimlar, reklamlar^ gocuk prog-
ramlan, eglence programlan, haberler gibi gegitli konulann goziimlemesi 
yapiliyor. Bunun igin geni§ bir ekip kurulmu§. Ba§ta, hepinizin yakmdan 
tanidigi, George Gebner adli, ileti§im diinyasinda kendini kabul ettirmi§ 
bir bilim adami var. Onun yanmda da yine kaliteli, bu konuda bilimsel 
gali§malari olan bir ekip var. "Bu aragtirmanin amaci nedir?" diye bir 
soru akla gelebilir. Ara§tirmanin amaci, bu mesajlarda kadin imajmi ari-
yor. Bu mesajlarda ya§li mesaj mi ariyor, §iddet ogesini ariyor, dogruluk 
ya da yanlilik var mi, yok mu onu ara§tinyorlar. Bunun yanmda, ozel-
likle gocuklarla ilgili tutum ve davraniglarda, onlari iyi ya da kotii yola 
gotiiren mesajlarin olup olmadigi goziimleniyor. Peki bunlar ne i§e yari-
yor? Bunlar, bir rapor halinde —pragmatik olarak baktigimizda— ge§itli 
kuriimlara gonderiliyor. Qegitli kurumlar derken, ozellikle televizyonla 
ilgili yapimci kurulu§lara, ge§itli dernekle're gonderiliyor. Qegitli kurum-
lar, eger farkli bir davranig varsa, ornegin zenciler fazla alaya ahnarak 
veriliyorsa, ona gore zenci birlikleri gerekli onlemi aliyorlar, gerekli yer-
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lerle konu§uyorlar ya da gocuklara §iddet ogesi fazla verilmi§se, gerekli 
yerler uyariliyor. Ama, sonucunda gergekten §iddet azaliyor mu? O ayri 
bir konu. Bunu kendileriyle tartigtik: "Bizim gorevimiz bu ara§tirmayi 
yapmak, bunlari yapiyoruz ve gerekli yerlere veriyoruz" dediler. 

§imdi, bu bir universitenin bir ara§tirma grubunca yapilan bir olay. 
Bunun f inansmamnm ku§kusuz onemli bir yeri var. Proje ge§itli egitim 
kurulu§larinca, vakiflarca, saglik kurulu§larinca desteklenmekte, dolayi-
siyla bu proje yirmi yildan beri, her yil aym §ekilde siiregelmektedir. Bu 
sadece Amerika'da degil, son yillarda biitiin diinyada kar§ila§tirilmali 
olarak yapiliyor. Bu igerik goziimlemesiyle ilgili Hollanda'da birtakim 
gali§malar var, Finlandiya'da var, Iskandinav iilkelerinde var. Oteki iil-
keler hakkmda fazla bir bilgim yok; ama, en yaygini §u anda Amerika 
Birle§ik Devletlerinde diyebiliriz. 

Tiirkiye'ye geldigimizde, Tiirkiye'deki igerik goziimleme aragtirmala-
rinm, belki oldukga eski bir tarihi varmi§ gibi goziikiiyor; ama, bugiinkii 
anlamiyla yapilmaya ba§lamasmm son iig-dort yillik tarihi var. Ondan 
once yapilan ara§tirmalarda, igerik goziimlemesine benzer yontemler kul-
lanilmi§; ama bugiin biitiin diinyanm kullandigi igerik goziimlemesi, me-
saj analizi yontemleri kullanilmadigindan, elyordamiyla yapilan birtakim 
aragtirmalar. Yani, herkes kendine gore bir yontem bularak, birtakim 
mesajlari goziimlemeye gali§mi§. Dolayisiyla, bu tiir gali§malan bir yana 
birakirsak, asil olarak 1985'den sonra yapilmaya ba§landigmi soyleyebili-
riz. Ama, izmir'de ya da istanbul 'da yapilan gali§malardan belki benim 
haberim olmayabilir. 

Son olarak, yapilan ara§tirmalara deginmek istiyorum. Ozellikle ka-
tildigim igin biliyorum, son kamuoyu ara§tirmalarina paralel olarak, Sa-
yin Hocam Nermin Abadan-Unat ve Basm-Yaym ve Siyasal Bilgiler'deki 
doktora ogrencileriyle beraber ba§lattigimiz, 1986 ara segimlerinde yap-
tigimiz bir ara§tirma var: Televizyonun dogrudan dogruya segimle ilgili 
propagandalari analiz edildi. Bunlarin bir kismi Cumhuriyet Gazetesi'nde 
yayimlandi; ama, asil igerik goziimlemesiyle ilgili kismmi heniiz yaym-
layamadik, duruyor. 

Bunun di§inda, yine benim iizerinde oldugum, Eski§ehir'de yapilan 
ara§tirmadan bahsetmek istiyorum. Bu konuda soru soran varsa, yanim-
da getirdim, cevaplamak isterim. Kamu spotlariyla ilgili bir master tezi 
bu yontem kullanilarak yapildi. Daha sonra yine Agikogretim Fakiilte-
si'nin doktora programinda dort kiginin yaptigi bir ara§tirma var. Ger-
gekten yararlanilabilinecek bir konu. O da, 1987 segimlerinde, ANAP ve 
SHP'nin yapmig oldugu goriintiilii propagandalarmin analizi. Yani, sekiz 
programin analizi yapildi ve saniyorum ki, degerli sonuglar da alindi. Bu-
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na ozellikle niye deginiyorum? Qiinkii, kamuoyu aragtirmalari dedigimiz 
zaman, once biz, kamuya hangi mesajlari veriyoruz? Buna cevap arama-
mak gerek. Dun bir ogrencimiz, Ismet Giiler sordu, "kamuoyunu kimler 
olu§turuyor?" dedi. I§te bu, ancak bu tiir goziimlemelerle cevaplandirila-
bilir. Yani, kamuoyuna mesaj verenler, hangi mesajlari, hangi siklikla, 
kimlere, hangi konulari igleyerek veriyorlarsa gelen cevap, saniyorum 
ki, anahtarmi igerik goziimlemesi ya da mesaj analizi dedigimiz yontem-
de buluyor. 

Ayrica, bir aragtirma daha var. O da, yine Eskigehir'de, benimle bir-
likte, gazetelerdeki kadin imaji konusunda yapilan goziimleme. 

§unu soylemek istiyorum: Son yillarda, bu konuda biiyiik bir ilgi 
var. Ancak, bu konunun kanalize edilmesi gerekir. Hele genglerde, konu 
verdiginiz zaman, rahatlikla ortaya gikacak bir kapasite var. Yeter ki, bu 
konuda kanalize edilsinler ve geni§ aragtirma olanaklari saglansm. 

Tegekkiir ederim. (Alkiglar). 
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AKTIF KATILMACI GOZLEM 

Y. Doc. Dr. Niliifer GOLE 

BA§KAN — "Vaziyet vahim, fakat umitsiz degildir" diye, bir Birin-
ci Diinya Harbi sonu lafi vardi, Aysel Hanim'in konu§masindan onu an-
liyoruz. Evet, igler biraz sakat ama, gene de umut var. gok tegekkiir ede-
rim. 

§imdi sozii Niliifer Gole'ye verecegim. Dr. Gole, Ortadogu kokenli, 
Paris ' te doktorasim yapti, §imdi Bogazigi'nde, uzun zamandir ogretim iiye-
ligi yapiyor. Onun konusu, gene kamuoyu meselesinin bir bagka yonii ve 
hig survey'le ilgili degil, aktif katilmaci gozlem. Kendisi bakalim neler 
verecek. 

YRD. DOQ. DR. NlLUFER GOLE — Bir hikaye ile baglayayim. Biz 
Ortadogu'da ogrenciyken, gimdi belki trentler degigti ama, hepimiz teoris-
yen olmak istiyorduk ,aydin olmak istiyorduk. Miibeccel Kiray'la ilk kar-
gilagtigimizda anladik ki, bu ig oyle olmuyor, yani teoriden teori iiretmi-
yoruz, bir ayagimizla toplumun igine girip, olgulardan teori iiretmemiz 
gerekiyor. En biiyiik teoristyenler, aslmda, aragtirmacilar. Kafamizda bu 
fikirle gittik. Simdi bir gozlemle siirdiirmek istiyorum. Gergekten, top-
lumumuzda belki de ilk defa, nitekim, bu sempozyum da bunu goster-
mektedir, aydm anlayigi, aydxmn tammi degigmektedir. Aydin yerine, 
aragtirmacilardan soz ediyoruz ve dikkatimi gekti hig kimse burada ay-
din olarak konugmuyor. Aydin terminolojisi bile degigti, bugiin biraz ne-
gatif bir anlamla, ne yazik ki " e n t e r deniliyor. Aslinda gok farkli degil-
ler. Aragtirmaciyla aydin arasinda o kadar biiyiik bir fark yok. Ancak, 
Tiirkiye'de aydinin yeri degigti; onu gozlemlemek istiyorum. Diin Sayin 
Ertugrul Ozkok, "eskiden biz gazeteciler, Zona Hastaligina tutulmugtuk, 
kamuoyunun nabzini tut tugumuza inanirdik" diyordu. Eskiden aydinlar 
da, halk adina konugtuklarina inanirlardi, halki temsil ettiklerine inamr-
lardi, halki egitmek isterlerdi ya da daha militanlari, daha inanmiglari, 
halki kur tarmak isterlerdi. Bugiin ise, aragtirmacilar, topluma bir analist 
olarak bakiyorlar, toplumu anlamaya galigiyorlar, toplumu analiz etme-
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ye gali§iyorlar. Nitekim, agzimizdan trentler, egilimler, bu toplum ne dii-
§iinuyor fikri dii§miiyor. 

Bizim viniversitelerimizde, hala ara§tirmacilar alt diizeyde. Ara§tir-
ma asistani, i§in hammaliyesini yapanlar demek. Tam tersine, di§aridaki 
iiniversitelerde ise, aragtirmaci olmak, bilgi iireticisi olmak demektir ve 
bilgi aktarmacismin iistiindedir. Fransa'da hoca olmamz daha kolaydir. 
Qiinkii, zaten iiretilmi§ olan bilgileri aktanrsiniz. Ancak, ara§tirmaci ol-
mak demek, toplum uzerine bilgi iiretmek demektir ki, gok daha onemli 
bir §eydir. 

Konumuz sadece yontem degil. Yontem sadece bir teknik degildir, 
ayni zamanda toplumun baki§iyla da, yani bizim teorik gergevelerimizle 
de gok bagimlidir. 

tkinci noktaya gelecegim. Topluma baki§imiz da degi§ti. Nasil ki bu-
giin artik ara§tirmacilar onem kazaniyor, ayni §ekilde topluma bakigimiz 
da degi§ti. Daha eskiden —yani zamansal degil ama— topluma di§ di-
namiklerin egemen oldugu anlayi§i vardi. Toplumsal degi§imleri, di§ di-
namiklerle agiklamaya gali§irdik. Tabii, giderek, toplumsal degi§meleri 
bir ig dinamik olarak, bir igsel olgu olarak anlama egilimimiz de artti. 
Yani, burada §unu soylemek istiyorum. Sadece toplumun di§inda ku-
rallarin, kanunlarin olmadigi, ayni zamanda, toplumun kendini urettigi 
fikri de yayginla§iyor. Giderek, boyle du§iiniiluyor. Bunun gok kabacasi, 
komplo teorileri, yani, birtakim di§ giiglerin toplumu degi§tirdigi fikri gok 
hakimdi Turkiye'de. Bugiin bakiyoruz ki, aslinda belki de toplumumuzu 
degi§tiren bizleriz. Burada, subjektiflik faktoriine gelmek istiyorum. Top-
lum bilimcilerin en zor konusu bu. Toplum ne sadece kanunlar, ya-
pilar, yani insanin digmdaki sistemdir ne de sadece insandir. Yani, toplu-
mu ne sadece insandan soyutlayabiliriz ne de sadece insanin iradesine in-
dirgeyebiliriz. Sosyologlar bunu, sistem ile ki§i arasmdaki gerilim, bir so-
runsal olarak agiklami§lardir. Nitekim, analiz yaptigimizda da, en biiyiik 
sorun olarak kar§imiza bu gikmaktadir; giinkii siibjektif yam vardir. Ben, 
siibjektifligi yok edebilmek degil, kompiitiirlere koyarak, siibjektifligin 
uzerine bir ortii gekmek veya bilimsellik gibi goriinen bir ortii gekmek 
yerine, bu siibjektifligi nasil yakalayacagiz sorusunu sormak isterim. Ya-
ni, bu toplum kendini nasil bir toplumsal ili§kiler agiyla degi§tirmekte-
dir? Toplum yeniyi nasil iiretmektedir? Samyorum ki, kamuoyu ara§tir-
macilarinin di§inda kalarak, biz sosyologlarin sorusu, bu toplumdaki de-
gi§iklikler, trentler —reklamcilanmizm ve gazetecilerimizin dedigi gibi— 
ortaya nasil gikiyor? 

Leimbach'in one siirdiigii bir teoriye gore, aslinda gogunlugun idare 
ettigi bir toplum anlayi§i var. Yanli§ anlamadiysam, oyle bir mekanizma. 
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var ki, gogunlugun fikri hakim olmaya ba§liyor. Ancak, biz sosyologlar 
biliyoruz ki, 50k yeni geyler, aslmda "minority active" dedigimiz azmlik-
lardan geliyor. Aysel Hanim, burada kadin sorununa degindi. Kadm ko-
nusunu ele alin. Aslinda, son yillarm bir duyarliligidir. Bu tamamiyla 
azinliklardan gelmigtir, bugiin toplumun mall olmu§tur, hat ta kantitatif 
yontemler bunu olgmeye gali§maya ba§lami§lardir. Kantitatif sorularm, 
yani kamuoyu ara§tirmalarmm giindemine girmig bir konudur. Ameri-
ka'da, "kadin oyu" diye bir oy deposu vardir; ama, kadin sorunu maiori-
ter anlamda, gogunlugun mail, sayiyla olgiilebilir bir hal almadan once 
bir sosyal hareket §eklindeydi, bir azmligin hareketiydi. Bugiin ise, top-
luma mal olmu§ bir duyarlilik. Aym ornek, ekoloji hareketinde de var-
dir. Qevreci hareket bugiin Tiirk toplumunun giindemine gelmi§ durum-
da, Turk toplumunda, radyasyonlu gaylar olsun, diger konular olsun, ha-
va kirliligi olsun, hepimizi ilgilendiriyor ve kamuoyu ara§tirmalari yoluy-
la olgiilebilir hale geldi. Ancak, bundan be§ sene once, daha gok azmligin 
ilgilendigi bir konuydu. 

I§te, benim iizerinde durdugum yontem, daha gok genel anlamiyla 
kalitatif diyecegim yontem, bu yeni egilimleri ortaya gikarmaya yonelik 
bir ara§tirma metodu. Toplum halinde olan degigimler, yeni dinamikler 
nasil gikiyor, bu yeni temalar hangi toplumsal iligkilerin sonucu olarak 
giindemimize girmektedir? Kalitatif yontem iizerinde pek durulmadi. 
Sanki biitiin ara§tirma teknikleri kantitatifmi§ gibi yakla§iliyor. Kantita-
tif le kalitatif arasindaki farklardan i§te bir tanesi §udur: Heniiz olguleme-
yenin iizerine gitmenizdir. Heniiz olgiilemez, ancak bunu ara§tirmalariniz 
yoluyla ortaya gikarabilirsiniz, hiyerar§ize edebilirsiniz. Bu sayisal bir 
hiyerar§izasyon degildir, normatif bir hiyerar§izasyondur. 

Bu nedenle, kalitatif yontem, aslmda kantitatifi besler; giinkii, sizin 
soru formlarinizi olugturmamza yardimci olur. Soru formlarmi hazirla-
yanlar, genellikle masa ba§i galigmalari yaparlar. Ancak, unutulmamali-
dir ki, masa bagmda yaptigmiz gali§malar, genellikle sizin toplumsal go-
rii§iiniizii yansitir. Halbuki, 0 sirada toplum degi§mi§tir, belki de yakala-
yamiyorsunuzdur. Onun igin, aragtirma girketlerinde, bildigim kadariyla, 
genellikle kalitatif-kantitatif birlikte yiiriitiiliir; Tiirkiye'de de boyle, di-
§arida da boyle. Ancak, kalitatif yontemin bir bagimsizligi, mademki, bu 
heniiz hakim olmayan egilimler iizerine de gali§iyor, bunun talebi yoktur 
piyasada. Piyasada her zaman somut hale gelmemi§ bir konunun talebi 
olamaz. Onun igin de iiniversiteler gergevesi altinda ara§tirma yapmak, 
toplum iizerine gergekten yogun bir bilgi iiretimine girmemiz isteniyor-
sa, gok gereklidir. Aym zamanda, iiniversite gergevesinde iiretilebilecek 
bir bilgi tiiriidiir. 
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Aktif katilmaci yonteme geleyim. Bu metot en gok Allen Koren ta-' 
raf indan geli§tirildi; tabii arkasinda Amerikan ekolii de var. Kendisi, bu-
na, Fransizca adiyla, "Enternasyon Sosyolojik" der. Ben onu "Miidahale-
ci Sosyoloji" diye gevirmigtim; tabii, "miidahale" kelimesi Tiirkiye'de ya 
tibbi ya da askeri oldugu igin, ho§a gitmiyor. Terminoloji agisindan ger-
gekten Tiirkgeye gok hakim olan arkada§imiz Aydm Ugur, bunu "aktif 
katilmaci" diye gevirmi§ ve gok giizel gevirmig. Onun igin kendi geviri-
mi degi§tirdim, aktif katilmaci ho§uma gitti; ama anlatmasi biraz zor, 
"miidahaleci" daha kolay. 

Aktif katilmaci yontem bu soziinii ettigim toplumsal ili§kiyi 
analiz etmek durumundadir . Leimbach da konugmasinda, "biz insanla-
ri tamamen bagimsiz alamayiz" dedi. Nitekim, kantitafi, biraz bagimsiz 
almaya yonelik. Size tek tek sorular soruyor, bir durum iginde analiz edi-
yor sizi. Halbuki, kendisi de bir kantitatifgi olmasma ragmen, anladigim 
kadariyla bu smirla kar§ila§iyor. Insanlarm birbirini etkilemesi; bu da 
bir iligkidir. Igte ,aktif katilmaci yontem, dogrudan toplumsal iligkinin 
analizi ve bunun, toplumsal iligkilerin tamamiyla gozle goriilemeyecegini 
diigiindugiimuz igin, experimen'tal (deneyimsel) bir gekilde gruplar olug-
turarak bir analizi. Bu pratikte nasildir? Pratikte, 10'ar, l l ' e r kigilik grup-
lar olugturursunuz. Onemli olan bir de bu toplumsal ili§kinin olugmasi. 
O toplumsal hareketle ilgili muha tap lan gaginrsiniz. Bu toplumsal hare-
ketin bir kar§iti olabilir, t am tersine yamndakiler olabilir. Ornegin, si-
yasi partilerle ilgili yapiyorsak, ANAP'li bir gruba, SHP'li ya da DYP'li 
bir muhatap tartigmaci gagirabiliriz veya benim son yaptigim ara§tirma-
da oldugu gibi ,islamci kadinlar iizerine yapiyorsak, islamci hareketin er-
kek liderlerini yahut tam tersine bir feministi gagirabiliriz. Onemli olan 
burada, bir toplumsal iligkinin o anda incelehmesi, bir ikincisi, gordiigii-
miiz gibi, "aktif katilmaci" diyoruz, sosyologla, analistle aktorler arasin-
da ,yani toplumu degigtirenler, toplumu iiretenler arasinda bir ili§kinin 
kurulmasidir; bir analistik ili§kinin kurulmasidir. 

Burada onemli olan, bir yontem de aragtirma esnasinda, "otoanaliz" 
yapilmasidir. Biraz psikoanalitik bir yakla§imda bulunmaktir. Ara§tirma-
ya katilan insanlara denek muamelesi yapilrnayip, yani soruyu sorup 
gitmeyerek, onlari da aragtirmaya aktif bir gekilde katarak, kendi dav-
raniglari konusunda bir adim geriye attirmak, bir gekilde dugundiirtmek. 
Bir ornek vereyim. SHP iizerine bir aragtirma yaptigimda, SHP'nin ikti-
dara gelecegi gibi bir durum gikmigti yanilmiyorsam. Yani, kantitatif ola-
rak, biz, SHP'nin gok yiikseldigini goriiyorduk. Ancak ,aktif katilmaci yon-
temle bir grup aragtirmasi yaptiginizda goriiyorsunuz ki, SHP'liler diye ge-
len grup, yavag yava§ sosyal demokratlar oluyor, bir arkasindan da, "aca-
ba bizimkiler daha iyi yaparlar mi?" sorusu gikiyor. §imdi, boyle bir ge-
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li§imde aslinda, siz sosyolog olarak bir sonuca varabilirsiniz: §u anda he-
pimizin bildigi, fakat o zamanlar aslinda bu kadar da emin olmadigimiz 
bir konu, SHP'nin ideolojisinin gok olugmamig, heniiz iletilmemi§ olma-
si. Nitekim, kampanyayi yiiruten Mehmet Ural arkada§imiz bunu 
bir gekilde itiraf etti. Qiinkii, siirekli olarak, o ideolojik boglugu kendisi-
nin doldurdugunu soyledi. Bir bagka reklamci arkada§imiz, '"size nasil 
boyle teslim oldular?" demi§ti. Saniyorum, bu teslim olmanin ardinda, bi-
raz da bu ideolojik bogluk yatmakta. Beni affetsinler, ama saniyorum ki 
boyle bir gey var, biliniyor bu, sakli degil, burada hepimiz konugmaya gel-
dik. 

ANAP'a baktigimizda "huzur" kelimesiyle, gergekten o andaki top-
lumsal iligkilerin bir tutkali olan bir olaya parmak bastiklarini goriiyoruz. 
Yani, toplumdaki insanlar, Manisa'da olsun, Gaziantep'de olsun, hakikaten 
bir uzlagmaya onem veriyorlardi. Bu gekilde, bir iletigim kurabildiler. 

Karamsarlik/iyimserlige gelecegim. Bu da gordiigiimiiz gibi, gok ras-
yonel bir kategori degil. Toplumdaki iyimserlik spirali bir partiyi iktida-
ra getirebilir, aym gekilde bir karamsarlik spirali de bir iktidar diigiirebi-
lir, diger bir partiyi getirebilir. Biitiin bunlar, oyle bir yontem gergevesin-
de, aslinda ortaya gikabiliyor. Gordiigiiniiz gibi, toplumsal iligkileri belir-
leyen aslinda sadece rasyonel olan degildir. Irrasyonel olan yahut gok da-
ha yumugak olgular, "huzur" kelimesi gibi, "rasyonalite" gibi konular da 
toplumsal iligkileri o anda anlamamiza yardim ederler. 

Sozlerimi goyle bitirmek istiyorum: Esasinda yontemin, tamamiyla 
sizin toplum bilimciliginize, teorik gergevenize bagli oldugunu soyleye-
rek baglamigtim; bununla bitirecegim. Toplum bilimle ugraganlar, gok 
klasik olan "Sociological Imagination" (Sosyolojik Hayal giicii) kitabini 
bilirler. Burada, "metodu fetigize etmeyin" der. Gergekten, rnetot fetigiz-
mi, tekniklerin fetigizmi bazen bizi, sezgilerimizi kullanamamaya iter. 
Mehmet Ural, dun, "bazen sezgiler verilerden daha onemlidir" demigti. 
Bu saniyorum gergek. Qiinkii, siz sosyolog olarak, toplumsal iligkiler kar-
gismda, olgular kargismda yalnizsinizdir, orada sezgilerinizi kullanabilme-
niz, onun analizini yapabilmeniz gok onemlidir. Bu metodun ilging tarafi, 
sizi bu aligverige sokmasidir. Yani, sezgilerinizin ve toplum bilim iizerine 
olan bilgilerinizin harekete gegmesini saglar. Boyle bir aligverig olmadan, 
yani bir sosyologun bir ayagi gergekten toplumda, bir ayagi da, yahut 
beyni de teorik gergevede olmadan —Sayin Miibeccel Kiray'in bize eski-
den soylemig oldugu gibi— saniyorum bilgi iiretimine gegmesi zordur. 

Tegekkiir ederim. (Alkiglar) 
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TARTI§MA 

BALKAN: Ben gok gansli bir bagkanim, hig kimse, yapmasi gereken-
den ba§ka bir §ey yapmadi. Ug konu§maciya da bu bakimdan, ayri ayri 
te§ekkiir ederim. 

Zannederim, masada benimle beraber oturan iig konugmaemm ge-
tirdikleriyle, sabahki oturuma gore biraz degigik olan bir yon ortaya 
gikti. Teknik bilgi gok onemli ve dogru tatbik edilmeli; ama, bu toplu-
mu, hele bu kadar gabuk degigen bir toplumu, sadece tekniklerin iyi 
kullanilmasiyla anlamak miimkiin degildir. Once problemi dogru vazet-
mek. (yani iligkileri kurmak vesaire), sonra bunlari ortaya gikaracak so-
rulari iyi sormak, en sonunda da, (Niliifer Gole, "genelde olana degil, 
azmlikta olana da bakmak gerekir" dedi) benim gegen seneki toplantida 
degindigim gibi, embriyonik degi§melerin ba§langicmi gormeye doniik 
bir hassasiyetle bakmak lazrmdir. 

Bir pargacik hocalik yapayim. ister piyasaya doniik ara§tirma yapm, 
ister bilimsel negriyat igin aragtirma yapm, once genel gozlem ve Mills'in 
dedigi gibi toplumsal degigmeye duyarlilik gerekir. Bunlarla baglarsaniz, 
dogru soru sorabilme, teknik bilginizi dogru tatbik edebilme gibi yonler or-
taya gikar. Benim gonliim, birden fazla teknikle ara§tirma yapmak; ama, 
bu piyasa igin herhalde yapilamaz, onu bilmiyorum, o ba§ka §artlarda, ben 
higbir zaman o tarafa girmedim, hep akademik gevrede kaldim. Yani, 
genel gozlemler, katilmaci gozlem v.b., biitiin survey'in ge§itli teknikler 
bir arada kullamlarak yapilmasi soz konusuysa ve hepsinden onemlisi, 
eger duyarliliginiz varsa, makine gibi degil de, toplum bilimci gibi gali-
§iyorsaniz, sonug alabilirsiniz. 

§imdi, ara vermeden sorulara gegelim. Sorular igin 45 dakika kadar 
bir vaktimiz var, 

Soru sormak isteyen var mi?.. Buyurun Sayin Leimbach. 

Dip. Polit. Jiirgen LEIMBACH: Sorumu, Dr. Niliifer Gole'ye sormak 
istiyorum. Bu aktif katilmaci yontem iizerine soyledikleriniz, benim igin 
gok ilgingti ve olaym gok degigik bir yoniine parmak basmi§ oldunuz. 
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Yalniz, benim burada, biraz kugkuyla kargiladigim bir §ey var: Siz, sez-
gilerin bazen sayilardan ve olgulari elde etmekten daha onemli olabile-
cegini soylediniz ve kalitatif ve kantitatif toplumsal ara§tirmadan soz et-
tiniz. Itiraf edeyim ki, ben kalitatif ve kantitatif toplumsal ara§tirma 
kavramlarim ilk kez burada, bu sempozyumda duydum. Duyunca da in-
sanin gok ho§una gidiyor; giinkii, "kalitatif" bir "kalite"yi filan gagrig-
tiriyor ve bununla insan, biz kaliteli toplumsal aragtirmacilarmigiz ve 
diger gariplerin ellerinde sadece birtakim sayilar varmig gibi bir havayla 
gururlanma egilimi bile duyabilir. 

Igin gaka yonii bir tarafa, ben aslinda sadece vurguyu sizin yaptigmiza 
oranla biraz farkli koymak istiyorum. Ben de gok yogun siirdiiriilen 
konusmalardan yanayim ve kalitatif aragtirmalarm dikkatle ve ozenle 
uygulanmasi gerektigini savunuyorum. Bunlar bizim, sonradan son de-
rece uyduruk, yiizeysel sorular iiretmemizi engelleyecek aragtirmalar ola-
bilir. Boyle bir aragtirma yapmadan sorular hazirlarsak, bunlar gergek-
ten higbir gey kavrayamayan sorular olabilir ve yiizeysel sorularla bizim 
gergek kaygimiza ulagmak, o kaygi iizerine cevaplar elde etmek de gok 
zor olur. Soruyu nereye soracagimizi ve ne soracagimizi saptamak igin 
bu aragtirmalar gok onemli. Ancak ben, kalitatif ve kantitatif aragtir-
malarda bir igbirliginin gergeklegtirilmesi gerektigini dugiiniiyorum. Yal-
niz, bu igbirligi iginde, vurguyu daha gok kalitatif aragtirmalara yiik-
lersek, bu tehlikeli bir egilime de yol agabilir. Ornegin, gimdiye kadar, 
son derece iyi bir gergeve iginde yazilmig raporlar okudum. Bu rapor-
larin bir kismi, sadece 20 kigiyle yapilan goriigmeler sonucunda yazil-
migti. §imdi, boyle bir gey oldugunda, bu raporlarin guvenirligi konu-
sunda igimde kugkular uyaniyor. Dedigim gibi, bu iki yontem arasmda 
yogun bir igbirliginden yanayim ve ancak temsili nitelikte birtakim ko-
nugmalar yapilmigsa, ona, boyle bir grup galigmasi - oradan gikan sonug-
lar eklenerek bir geye ulagilabilir diye dugiiniiyorum. 

BALKAN: Tegekkur ederim. 

Buyurun Saym Gole. 

Yrd. Dog. Dr. Niliifer GOLE: "Bulaginca, bulagilir" dedi hocam. Tar-
tigmayi bu gekilde renklendirdigi igin, ben de ona tegekkur ederim. 

"Sezgiler, olgulardan onemli" demedim de, "olgularm daha iyi ana-
liz edilebilmesi igin, sezgiler garttir" dedim. Qiinkii bizim gorevimiz, goz-
le goriinmeyenin otesine gitmek. Gozle goriinmeyenin otesine gidebilmek 
igin, tabii ki sezgi onemlidir. Sezgi onemli oldugu kadar, ortaya gikardi-
gimiz olaym sistematik bir gekilde sunulup sunulmadigi, yani bilimsel 
olup olmadigi da onemlidir. 
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"Kantitatif" ile "kalitatif" arasmdaki ili§kiye gelince: Dogru, bu gok 
kantitatif seminerde, benim konugmamda biraz tabii kalitatifi kur tarmak 
igin, "kalitatif" ile "kalite" arasinda sanki bir seslem kurmu§ gibi ol-
duk. Tabii, bu boyle degil. Ancak, bu duygusalligin otesinde bir zanaat-
kar grubu var. Yani, kalitatif aragtirmacilarin, kantitatif aragtirmacilara 
gore daha bir zanaatkarligi oldugu igin, aslinda daha bir birey olarak 
var oluyor ve de kalitatif daha derinlemesine gali§malar yapmak zorun-
da. Dedigim gibi, zir zanaat, bir teknik ogretmekten daha zor sistem-
dir. Qiinkii bir istatistik formasyonu ogretmek de zordur ama, gergekten 
kalitatif aragtirmalar yapabilecek insanlarm formasyonu gok daha zaman 
istiyor. O, miihendislikten uzaklagip, daha bir zanaatkarliga geliyor de-
mek istiyorum. 

Kalitatif ve kantitatifligin igbirligi yapmasi gerektiginde kendisine ta-
mamen katiliyorum. Konugmamda da soyledim, sadece kantitatifi daha 
igler bir hale getirmek igin degil, ben bir adim daha oteye gidecegim, ki-
mi zaman gok iyi bir kantitatif, size gok iyi bir kalitatif aragtirmanm 
zeminini hazirlayabilir. Bir ornek geliyor aklima: Hep kararsizlardan soz 
edildi. Bu kararsizlar kimlerdir, hangi deger yargilanyla toplumda ya-
§amlarmi belirlerler, bir tiirlii bilmiyoruz. Toplumda bu kararsizlar ko-
nusunda bir belirsizlik var. Kalitatifle, bu kararsizlarm grubunu kur-
mak zor. Ama, gok iyi bir kantitatif aragtirma, hangi tiir sosyal gruplar-
dan, hangi tiir yagam bigimlerinden giktigini saptayabildigi olgiide, gok 
iyi kalitatif yapmaya da zemin hazirlar. Onun igin, kalitatif, kantitatif 
arasmdaki elbirligi de gerekli; ancak, iiniversiteden bakildigi vakit, o ka-
dar gart degil. Burada, temsililik sorusu geldi. Temsili mi, degil mi so-
rusu, Tiirkiye'de hem kantitatif, hem kalitatif agisindan gok tartigilan 
bir konu. Aslinda, kalitatifte de temsili nitelikte olup olmamasma biraz 
daha onem vermek gerektigini soylemek zorundayim. Qiinkii, gok rast-
lantisal bir gekilde grubunuzu kurabilirsiniz. Ben, herhangi bir toplumsal 
hareket iizerine kurdugum vakit, genellikle, sadece o toplumsal hareketi 
temsil eden kanatlarm orada bulunmasma dikkat ediyorum. Yani, bir or-
neklem kadar hassas degil. 

BALKAN: Bagka soru var mi efendim?... 

Buyurun. 

Burcu Asli KOQAK (Ogrenci): Her geyden once, sayin biiyiiklerim-
den oziir diliyorum. Giizel konugmayi becermem gerekiyor; ama elimden 
gelmiyor. 

Ben oncelikle, Hocam Aysel Aziz'e bir soru sormak istiyorum. Ka-
muoyu aragtirmalannda objektifligin olmasindan soz ettik ve bu duru-
mun aksi soz konusu oldugu zaman, yani siibjektif bir bakig agisi ol-
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dugu zaman, ara§tirmanin giivenirliginin sarsildigim soyledik. Daha son-
ra, siz Hocam, "mesaj goziimlemesi yonteminde, siibjektifligin onemli ol-
dugunu, yani objektifligin olmadigini, sadece siibjektif oldugunu" soyle-
diniz ve nitekim verdiginiz bir ornekte, "Amerika Birle§ik Devletleri 'nde 
yirmi yildir, olu§turulan bir projenin uygulandigini ve NBC, CBS, ABC 
gibi tig kanalda, bir haftalik yaymda, her tiir programin incelenerek, bun-
larm mesaj goziimlemesinin yapildigmdan" bahsettiniz. 

Benim sormak istedigim soru §u: Siz, "boyle bir projenin Tiirkiye'de 
uygulanmasi iyi olacaktir" diyorsunuz. Bence de gok giizel bir §ey; ama, 
objektif bir baki§ agisinin tercih edildigi Tiirk toplumunda, siibjektif ba-
ki§ agili bir mesaj goziimleme yonteminin yayinlanmasi acaba uygun ola-
cak midir ya da bu konuda ne du§iiniiyorsunuz? Yani, boyle bir yonte-
min Tiirkiye'de —§imdilik de olsa— tutunabilecegine inaniyor musunuz? 
Kamuoyunun goziinii korkutmadan, bu tiir bir goziimleme yontemine 
katilimi art i rmak igin ne tiir yollari tavsiye edersiniz? Bir ogrencinin 
soracagi soru ancak bu kadar olur sanirim. 

Bir soru da Leimbach'a sormak istiyorum. Miisaade ederseniz, arka-
da§imiz terciime edebilirse, Almanca olarak sormak istiyorum. 

BALKAN: §imdi ewe la , Prof. Aziz'e bir soru vardi. Prof. Aziz ce-
vabi versin, daha sonra siz cevabi ve soruyu terciime edin. 

Buyurun Prof. Aziz. 

Prof. Dr. Aysel AZlZ: Soru gok giizeldi. Ogrenci diizeyi derken, en 
giizel sorular ogrencilerden gikiyor; dun bir ogrenci arkada§imizm soru-
suyla bunu da ispatladik ve herkes de ona degindi. 

Bu soruya, aslinda biraz cevap verdim gibi, ama bir kez daha agikla-
yayim. igerik goziimlemesi ya da mesaj goziimlemesi yonteminin, sistem 
olarak kendisinde siibjektiflik var dedim. Yani, bir ki§i, birtakim me-
sajlara sorular sorup, ona cevap verirken, ister istemez siibjektiftir. Bu-
nu gidermek igin, bu gozlem tekniginde birtakim yontemler geli§tiril-
mi§tir. Bu yontemler, ozellikle kavramla§tirma dedigimiz, bilimlegtirme 
dedigimiz yontemler. Yani, biz neyi ariyoruz, onlari somut olarak ortaya 
koymak gerekiyor. Dolayisiyla, bunlar yapildigi zaman, bu soziinii etti-
gimiz siibjektiflikler azaliyor. Arti, bunun yanmda, bunun giivenilirligini 
saglayan testier geli§tirilmi§ ki, Ingilizcesi "reliable test", (giivenirlik 
testi) dedigimiz testier. Bu arada §unu da agiklayayim: Bilmiyorum, ba§-
kasmda da olabilir, bu program benim elimde var. Bu i§in babasi diye-
lim, Klaus Krippendorff ile birlikte galigtik ve programi bana —eger ticari 
amag yciksa— verdi. Bu programi koydugunuz zaman, bu programla bir-
likte o giivenirlik saglaniyor. Nasil saglamyor? Bir ki§inin yaptigi kodla-
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ma, daha sonra birkag ki§i ta rafmdan kiigiik orneklemlerle yapiliyor. Di-
yelim ki, 1000 mesaji incelemigseniz, onun kiigiik bir ornegi, 20 mesaj 
aliniyor ve orneklem usuliiyle, bagkalari taraf indan kodlaniyor. Sonra, 
bu ge§itli kodlamalar arasindaki ili§kiler bilgisayarda yapilan bu prog-
ram geregince ortaya konuluyor. Eger, ikisi arasmda baglanti varsa, bu 
sonuglar giivenilir, yoksa giivenilmez denilip tekrar yapiliyor. Dolayisiyla, 
sistemin kendisinde olan oznellik, siibjektiflik, bu yapilan diizeltmelerle ya 
da getirilen giivenirlik testleriyle giderilmeye gali§iliyor. 

i 
Bu Tiirkiye'de olur mu? Tiirkiye'nin bunda higbir kusuru yok. Belki, 

diger yontemlerde §u veya bu gekilde aksama olabilir ama, bu onlemler 
alindigi siirece, Tiirkiye'de degil, en geri kalmi§ iilkede de yapilabilir, 
higbir sakmca yok. Yeter ki, bu konudaki kodlayicilar, gali§anlar, ciddi 
olarak, bu biraz e w e l soylediklerimi yeterince yerine getirebilsinler. 

Tegekkiir ederim. 

BALKAN: §imdi, Bay Leimbach'a yonelik sorunun gevirisini dinle-
yelim. 

"Bir t ren testinden soz ettiniz ya da bazi iilkelerde bunun bir otobiis 
testi olarak da uygulanabilecegini soylediniz. Ben kendimi du§iindiigum-
de §6yle bir §ey gikiyor: Ben bir t ren yolculugu ya da uzun siiren bir oto-
biis yolculugu yaptigimda, kimseyle sohbet etmek istemiyorum. Kabi-
nimde ya da koltugumda oturmak istiyorum. Oniimdeki kitabi rahatga 
okumak ve bu arada walkman dinlemek istiyorum ve bu arada yanimda 
oturan insanlann beni rahatsiz etmelerinden de gogu zaman hig ho§lan-
miyorum. Hangi konuda sohbet ederlerse etsinler, bu benim igin farket-
miyor. 

Peki, bu durumda, biraz once sizin anlattigmiz t ren testi, acaba ben-
de de gegerli mi?" 

Dip. Polit. Jiirgen LEIMBACH: §imdi bu, belli bir durumda konu§ma 
egilimi ya da bu egilimin olmamasi, genellikle konudan konuya degi§en 
bir gey. Herkesi ilgilendiren ve gok heyecan uyandiran konular soz ko-
nusu oldugunda, konugma egiliminin daha da gok arttigl gozleniyor. Ama 
siz, ben ilke olarak konu§mam diyorsunuz. Peki, yani ilke olarak konu§-
mamak da miimkiin; ama bu ilke olarak konu§mayan insanlar daha zi-
yade bir istisnayi olu§turuyorlar. Itiraf edeyim, ben de o insanlardan bi-
riyim, ben de ilke olarak konu§mam. Bir trende benim kargimda oturan 
insan, demoskopiyi ya da kantitatif toplumsal ara§tirmalari kotiilemedik-
ge, higbir zaman agzimi agmam. Ancak, bu ara§tirmalarla, ge§itli egi-
limlerdeki gruplari net olarak birbirinden ayirmak miimkiin. Dedigim 
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gibi, susan grup gok az ve aradaki farklari, bu sorulara verilen cevaplarla 
gok net koyabiliyorsunuz. 

Ancak bence, burada daha onemli bir nokta var. O da gu: Bunu, 
konugmami gok kisa tutmak zorunda oldugum igin soyleyemedim. Top-
lumsal aragtirmalarda, higbir zaman tek bir soruya dayanmamak gere-
kiyor. Her zaman bir cevaplar kiimesini beraberinde getirmek lizere ha-
zirlanmi§ bir sorular kiimesiyle gitmek ve boylece o tek sorunun yara-
tacagi yanilgidan —bu ornekte gordiigumiiz gibi— sakinmak gerek. 

BALKAN: Qok tegekkur ederim. Dogrusu, gok aydinlatici oldu. Ba-, 
zen en kestirme sorular, en iyileri oluyor. 

Buyurun Sayin Giirgen. 

Dr. Haluk GtFRGEN: Efendim, sempozyumu hazirlayan yetkililere, 
hocalarima gergekten tegekkur ederim. Sabahki oturumla, ogleden son-
raki oturum, birbirini, son derece giizel bir gekilde biitiinledi. Her iki 
meselenin boyutlan, bir giin igerisinde birlikte ele alinmig oldu; bu agidan 
gok yararli oldu saniyorum. Ayrica, benim igin giizel bir seving kaynagi 
daha var, Sayin Gole'yi daha onceden yazilarindan tanimigtim, burada 
kendisini dinleme firsatini buldum. Bu enteresan bir duygu gibi degil 
ama, Leimbach'm konugmasmda degindigi gogunlukla biitiinlegme me-
seleriyle iligkilendirecek olursak, kendisinin diigiinceleriyle zaman zaman 
biitiinlegtim, bu bakimdan, tanimaktan biiyiik memnunluk duyuyorum. 

Ozellikle, Sayin Gole'ye sormak istedigim veyahut agmak istedigim 
bazi konular var. Yazilarindan taniyorum demigtim, kendisi bir akade-
misyen, yani bagimsiz bir aragtirma kurulugunun elemani degil. Bu ba-
kimdan, bize bu aktif katilimci yontemle yaptigi galigmalarinm sonuglari 
—sozgelimi Nokta Dergisi'yle— ulagti ve soziinii ettiginiz azinliklarla il-
gili geligen degerlere iligkin, gok onemli ipuglan tagiyan birtakim sonug-
lari igeren yazilardi bunlar. Qok ilgimi gekti ve hatta, enteresan bir gey 
var: Bu dergilere, siz ve sizin gibi galigan insanlar —abartiyor olmaya-
yim ama— hayat verdiniz. Bu konular, bu aragtirmalar kapak oldu ve 
insanlann ilgisi gekildi. 

§imdi, diinkii konugmalarda goyle bir nokta ortaya gikmigti: Biz, 
sadece segim aragtirmasi yapmiyoruz, birgok aragtirma yapiyoruz; ama 
bunlar yayinlanmiyor. Siz, kiigiik grupla galigiyorsunuz, bu tiir aragtir-
malari da, bu tiir magazinler araciligiyla kamuoyuna duyuruyorsunuz. 
Yabanci konugumuzun sorusuyla iligkilendirerek sormak istiyorum. Bun-
lar. son derece onemli konular. Yani, kadm konusu olsun, islamci geligme 
hareketi olsun ve benzeri konular olsun. §imdi, bu kvigiik gruplarla ga-
ligma neticesinde vardigimz bu sonuglari, kamuoyuna ulagtirmada, etik 
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agismdan, bir tedirginlik, bir rahatsizlik duyuyor musunuz? Bunu ozel-
likle ogrenmek istiyorum. Qiinkii, bu dergilerde kendi kendini iireten 
haberler, gok popiiler hale doniigiiyor; bir ba§ka boyuta doniigebilir, bu 
konuda bir sorumluluk duyuyor olmalisiniz, bunu nasil goziiyorsunuz, bu-
nu merak ediyorum? 

Yabanci konugumuza bir sorum var. Bir geviri soz konusu oldugu 
igin, dogru anlamami§ olabilirim, onun igin bagtan oziir dilemek istiyo-
rum. Bu suskunluk sarmaliyla ilgili agiklamalannda, grup dinamikleriyle 
ilgili bir teoriye oturt turdu konugmasini. §imdi, bu grup dinamigini goz-
mek de bagli bagina bir problem degil mi? Yani, gogunlugun, belirli bir 
fikir iginde, belirli bir yone yonelmesi meselesinde, grup dinamikleri gok 
onemli rol oynuyor; bunu anlamak da, ayrica bir ara§tirma gerektirmi-
yor mu, problemler, burada kendi kendine artmiyor mu, katlanmiyor mu? 
Bunu merak etmi§tim. 

Tegekkiir ederim. 

Balkan: Buyurun Sayin Gole. 

Yrd. Dog. Dr. Niliifer GOLE: Oncelikle Haluk Giirgen'e tegekkiir ede-
rim, beni daha bagka aragtirmalar yapmak igin de cesaretlendirdi. Bek-
liyordum; genelde gok politik sozler gelince, arkadan gok negatif bir gey 
gelir, fakat negatif gelmediyse de, gok ciddi bir soru geldi: Bu etik so-
runu. 

Once, kisa bir cevap vereyim. Etik olarak bunlari iletmede kendimi 
rahatsiz hissetmiyorum. Nedenini agiklamak gok onemli. Onun igin gok 
onemli bir soru. Miisaade ederseniz, gok kisa olmak iizere, geri donece-
gim. Topluma hep baki§tan soz ediyorum. Bir toplumun kendi kendini 
iiretmesinden soz ettim. Yani, toplumun kendi kendini iirettigine inandi-
gimiz olgiide aragtirmalar yapabilecegimizi soyledim. Bunun yanisira, bir 
de toplumun kendi kendini anlamasi var. Biz Bati'yi, siirekli olarak tran-
sistore indirgeriz. Sanki Bati bir tek transistorii buldugu igin Bati olmug-
tur. Bati 'mn bir ozelligi de, siirekli kendi kendini anlamaya galigmasi-
dir. Yani, kendi eserlerini bir mesafeyle anlamaya galigir. Bunun adi ro-
mandir, resimdir, tiyatrodur, sosyal bilimlerdir, sosyolojidir, psikanaliz-
dir. Yani, insanm kendi deyimiyle veyahut eserleriyle mesafe almasidir. 
Onun igin, biz analist dedigimiz vakit, kendimi toplumun kendi kendini 
iiretenlerinin kampina degil de, analiz edenlerin kampina aliyorum. Maa-
lesef, resim yapamiyorum. Qiinkii resim de bunun bir yoniidiir. Bu bakim-
dan, sordugunuz soru, gergekten topluma nasil baktigimizla gok ilgili. 

Ikinci bir sonug: Toplumun kendi kendini liretmesi ve analiz etmesi 
diye baktigmiz vakit, toplum kendini ne kadar iyi anlarsa, o kadar da 
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iyi iiretebilire variyorsunuz. Yani, biz, toplumdaki olkulara i§ik tutabil-
digimiz olgiide, inandigimiz, birtakim basmakalip fikirlerin, ideolojilerin 
otesine gidebildigimiz olgiide saniyorum, toplumun da kendi kendini liret-
mesine, yani yeniyi bagrindan gikarabilmesine yardimci oluruz. Modern-
lik dedigimiz bu. Modernlik dedigimiz, aslinda, bir toplumun kendi ken-
dini iiretebilme kapasitesidir. Bati 'yi bati yapan toplumun kendi kendini 
iiretebilmesi, yani yeniyi bilimsel olsun, ekonomik olsun, kiiltiirel olsun, 
toplumsal ili§kilerinin bir sonucu olarak ortaya gikarmi§ olmasiydi. Mo-
dernle§me dedigimizde ise, yani bizim toplumumuzu belirleyen, aslmda 
siirekli olarak toplumu yonetmek istedik, toplumu bu modele gore degi§-
tirmek istedik. Onun igin aydmlar oldu. Aydin-halk ikilisinin yerini, bu-
giin toplum ve o toplumu analiz eden, iletigimi giiglendrienler, yani ba§-
ka toplumsal aktorler aliyor. Onun igin zaten farklila§mi§ toplumdan soz 
ediyoruz. 

Etik olarak rahat olmamin nedeni: Ben ne kadar bagimsiz olursam 
o kadar iyi bilgi iiretecegime inaniyorum. Onun igin orada aslinda zanaat-
karlik gok onemli. Ne kadar bagimsiz olursaniz, o kadar daha iyi bilgi 
iiretebileceginize inaniyorum. Qiinkii benim amacim, ornegin daha gok 
insanlan ilgilendiren, yakan, rahatsiz eden bir konu olan islamci hareketin 
Tiirkiye'de canlanmasiyla ilgili. Saym Hocamiz Nermin Abadan Unat ba-
na "nasil ara§tirma yaptm?" diye sordugu vakit, bunun iginde hafif biraz 
sitem bile olabilir. Genelde maalesef ara§tirmacilar, ara§tirma yaptigi 
konuyla ozde§le§irler. Siz, ANAP iizerine ara§tirma yapiyorsaniz, ANAP'li 
olursunuz. Ben ilk aragtirmayi miihendisler uzerine yaptim. Arkasmdan is-
lamci miihendisler uzerine yaptim. Sonra ANAP uzerine yaptim ve he-
men SHP uzerine yaptim ki, aman bir etiket almayayim diye. 

§imdi islamci kadinlar uzerine yaptim, arkasmdan feministler uze-
rine yapmam gerekecek. Hakikaten insanlar etiketleniyor toplumda. Daha 
gok cemaat toplumu oldugumuz igin, birey olmamiz gok zor. Bireyselle§e-
medigimiz olgiide de bilgi iiretmemiz gok zor. Bu konuda ara§tirma yaptigim 
vakit, tabii ki kendi onyargilarimdan kurtulmam gerekiyordu. Ara§tirma 
yapabilmek igin, merak gok onemli. Merakiniz, inancmizdan onde gitmeli. 
Merakli olmadigmiz olgiide, inancimz baskm gikacaktir. O ara§tirmaya 
ba§ladigimda, bize soylenen —gazetelerde olsun, genelde olsun— ortiinen 
insanlann, babasmin, karde§inin, yani mutlaka bir erkegin zoruyla or-
tiindiiguydii. Ara§tirmami yaptigimda, boyle bir §eyin dogru olmadigmi 
gordiim. Insanlann kendi istekleriyle ortiindiigiinii gordiim. 

ikinci bir diizey, ortiinmeyi biz siirekli olarak, sanki koydeki, her 
tiirlii modernle§meyi reddeden, egitimi reddeden bir kadin imajiyla oz-
deglegtirdik. Halbuki ortiinen insanlar, ayni zamanda okumak isteyen in-
sanlar. §imdi bizim kar§imiza miithi§ bir geli§ki gikiyor. Biz de Kema-
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lizmin iiriinleriyiz, aslmda onlar da Kemalist reformlan kullanmak isti-
yor diye bakabiliriz. Ancak, biz sosyolog olarak, 50k biiyiik bir ikilem 
karfismdayiz. Topluma hep geleneksel-modern gizgisinde bakmi§iz. Ya-
ni, geleneksellikten, modernlige dogru giden yol, agilmak. Anlatabiliyor 
muyum? Yani, gelenek ve goreneklerinizden uzakla§ma, giderek modern 
degerlere sahip gikma. §imdi beni sosyolog olarak da gok ilgilendiren bir 
§ey var. Peki bu teorik gergevemiz yeterli degil. Oyle bir konu ki, hem 
geleneksellik var, hem modernlik var. Qiinkii, hem egitim var, hem de 
tam tersine, bir cemaat ili§kisine sahip gikma var. Tabii burada, biitiin 
ara§tirmaya girmeyecegim, konumuz o degil; ama, bu konu iizerine yeni 
bir baki§ agisi getirebilmek, benim igin etik olarak igimi rahat ettiren 
bir konu. Ondan sonra bunun yayilmasi. Tamam, ondan sonra sorun gi-
kiyor. Tabii ki, sizin kontrol edemeyeceginiz §eyler olacaktir maalesef; 
ama, bu yiizden bunu basmamak yerine, bizim gorevimiz duyurmak. Ya-
ni, resim yapmayan ressam yok. Anlatabiliyor muyum? Biz de sosyal bi-
limciler olarak, bilgi iiretmek ve bunu yaymak zorundayiz. 

BALKAN: Te§ekkiir ederim. 

Buyurun Bay Leimbach. 

Dip. Polit. Jiirgen LEIMBACH: Bana yonelttiginiz soruda tiimiiyle 
haklismiz. Bu soziinii ettiginiz konu tam da belli bir kampm di§mda kal-
ma konusunda yapilan testlerdi. Bu testlerde §unlar anla§ildi: Birgok in-
san, asil olarak sahip olduklari fikirlerin tam tersi yoniinde hareket ede-
biliyordu. Hatta, bir dii§iincenin yanlig oldugu gok iyi belli olsa bile ve 
kendileri de onu yanli§ bulduklari halde, sadece gogunluk o yanli§ gorii|-
ten yana oldugu igin onun peginden gidebiliyorlardi. I§te bunlarin ana-
lizi ve bu sorunlarm goziimii, ancak disiplinlerarasi bir gali§mayla miim-
kiin olabilir. 

Benim gali§tigim yerde, Allensbach'da, gok farkli disiplinlerden gel-
mi§ bilim adamlan var ve bunlar, boyle bir gati altinda birlikte gali§ip, 
bu disiplinlerarasi yakla§imi ve bunun eonuglanni iiretebiliyorlar. Onun 
igin ben kendimi §ansli sayiyorum. 

BALKAN: Te§ekkiir ediyorum. 
Qok ilging yan yollara girdik. Bakalim daha baska ne gikacak? 

Buyurun Sayin Omer Giicelioglu. 

Omer GtlCELlOGLU: Te§ekkiir ediyorum Saym Ba§kan. 

Benim iki kisa sorum olacak; fakat, ondan once, sayin konu§macilara 
gok tegekkiir etmek istiyorum ve kutlamak istiyorum, gok yararlandim. 
Bir de §unu eklemek istiyorum: Kalitatif ve kantitatif aragtirmalar, bir-
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birlerini tamamlayan aragtirmalardir. Bu sadece kamuoyu aragtirmala-
rinda degil, diger birgok konularda da kullanilmaktadir ve biz hala kul-
lanmaktayiz. Ornegin, bir sektor ara§tirmasmda, bir bolge aragtirmasm-
da veya bir diger konuda... Yani, bu bakimdan da, sabahki oturumu, og-
leden sonraki oturumun konusu tamamiyla desteklemi§tir; o bakimdan da 
ayrica gok memnun oldum. 

Sorum, oncelikle Sayin Aziz'e. Sorum gu: Mesaj goziimlemesinde, me-
saji aliyoruz. Tiirkiye gibi bir iilkede, bu mesajm hedefine ne kadar var-
digini bilemiyoruz. Bu, gegitli iilkelerde farkli olabiliyor. Mesajm etkisi 
de, belirli kiiltiirel, sosyo ekonomik ve benzeri kesimlere gore farkli ge-
kilde aksedebilir. Bu metodun igerisinde bunlar da var mi, ileride, Tiir-
kiye'de yapilacak olan boyle bir galigmada bu diigiiniilebiliyor mu, tamam-
lanabilir mi? 

Ikinci sorum da, Sayin Leimbach'a. O da §u: Dikkat ederseniz, ka-
muoyu aragtirmalarinda bize hep siyasi ornekler geliyor ve sayin misa-
firin de verdigi ornek yine siyasi idi. Acaba, bu uygulanan suskunluk 
spirali, bagka hangi konularda uygulandi, neler yapildi, bunlarm sonug-
lari ne tiir aksetti? Bunlar hakkinda bize, degigik konularda bir iki tane 
garpici ornek verebilir mi? 

Tegekkiir ediyorum. 

BALKAN: Buyurun Saym Aziz. 

Prof. Dr. Aysel AZlZ: Efendim, zaman dar oldugu igin deginememig-
tim, saniyorum ki, Sayin Giicelioglu'nun bu sorusuyla, bu olanak da ve-
rilmig oldu. 

Bu projenin, ortaya giktigi yer olan Amerika'daki asil adi, "mesaj 
goziimlemesi" degil kugkusuz. "Kiiltiirel gostergeler" adli bir proje bu. 
Yani, projenin kendisi, hem etki aragtirmasini ongoriiyor hem de mesaj 
goziimlemesini ongoriiyor. Sozlerime baglarken, bir madalyonun iki yiizii 
demigtim. Yani, bu iki gozlem teknigi, birbirini tamamlayan iki teknik. 
O bakimdan, zaten burada bu konuyu ele aldik, incelenmesini istedik. Ka-
muoyu aragtirmasi dedigimiz zaman, sadece etki aragtirmasi olmakla be-
raber, bu etkiyi yaratacak mesajm da goziimlenmesi gerekir diigiincesiyle 
konuyu buraya getirdik. O bakimdan, Tiirkiye'de bunun yapilmasi duru-
munda, kugkusuz etki aragtirmasi da arkasindan gelecektir.' Bu kurum-
larimiz zaten var, gu anda birtakim etki aragtirmalari yapiliyor; ama, 
oteki taraflari eksik, ya da gu anda ele almmiyor. Qegitli kurumlar ele-
alabilirler, bunun igin yeni bir kurulug ortaya gikabilir; ama, muhakkak 
ki, bu etki aragtirmasinin birlikte gelmesi gerekir. Aksi takdirde, igerik 
goziimlemesi havada kalir, herhangi bir anlami olmaz. 
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Bu arada, izninizle, Sayin Bagkanim gok rijitti , ben zamanimi fazla 
agamamigtim, gu anda sorular da fazla yok gibi, bunu firsat bilerek, bir 
iki konuya deginmek istiyorum. 

Bu igerik goziimlemesiyle ilgili olarak, niye yapiyoruzun cevabi, 
ozellikle yogun olarak kitle ileti§im araglanni kullananlar, yani mesaji 
geni§ topluluklara iletmeyi amaglayanlara bu konuda bilgi aktarimi sag-
lamaktir. Yani, "siz §u mesajlari veriyorsunuz, §u oranda veriyorsunuz" 
diyoruz. Saym Gole'nin degindigi gibi, kalitatifle kantitatif i birlegtiri-
yoruz. Benim igerik goziimlemesi dedigim yontemin temeli o. Kalitatif 
bilgileri, kantitatif hale getiriyoruz. Dolayisiyla, bu aragtirmalar, "bu bil-
giler, amaciniza ulagmak igin gu gekilde verilmeli, —giinkii etki aragtirma-
si hemen arkasmdan geliyor— bilgilerin gu gekilde kanalize edilmesi ge-
rekir" bigiminde oneriler getirmek, gikarsamada bulunmak iizere yapi-
liyor. 

Bunun, bilimsel aragtirmalann diginda, bilime yeni birtakim bilgiler 
katmasi diginda, en onemli amaci, karar alma durumunda olanlari top-
lum yararina yonlendirmek. 

"Bu, piyasa aragtirmalari igin de olabilir mi?" dendi. Kugkusuz onlar 
igin de gegerlidir. 

Tegekkur ederim. 

BALKAN: Buyurun Sayin Leimbach. 

Dip. Polit. Jiirgen LEIMBACH: Bu suskunluk sarmalinda onemli olan 
iki gey var. Bir tanesi, konunun iki kargit uca sahip olmasi, ikincisi de, 
duygusal bir yiikle donatilmig olmasi. Bunlar genellikle siyasal konular 
oluyor. Sizin siyasetten soz pttiginizde, politikadan soz ettiginizde ne an-
ladigimzi tam bilemiyorum; ama, ornegin benim igin kiirtaj da politik 
bir konu. 

Onemli olani, demin de dedigim gibi, birbirine kargit iki tavrm ol-
masi ve bir duygusalligm igin iginde olmasi. Yani, insanlann, fikirlerini 
soylerken, bu soyledikleri fikirlerinden dolayi yalitilma korkusu tagidik-
lari durumlarin sozkonusu olmasi. Bunu, gok farkli alanlarda gozleyebi-
liriz. Soz konusu olan olay, dogrudan giincel politikayla ilgili olmak zo-
runda da degil. Ben de, sizin bana verdiginiz firsattan yararlanip, demin 
konugmami kisa tutmak igin devre digi biraktigim birkag ornekten soz 
etmek istiyorum. 

1982'de, Dogu Blokuna guvenilip giivenilmeyecegi konusunda bir arag-
tirmamiz olmugtu. Bu aragtirmada, baglangigta, suskunluk sarmalinda, 
demin soyledigimiz ozelliklerin tam tersi goriildii. iki grup insan vardi. 
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Bunlarin azinlikta kalani, Dogu Blokuna giivenilebilecegini savunuyor, 
gogunluktakilerse, Dogu Blokuna asla giivenilemez fikrini savunuyorlar-
di. Ancak burada, klasik ornekten farkli olarak, azinlikta kalanlar, giiven-
mekten yana olanlar, gok daha fazla konugmaya hazirdilar, kamuoyunun 
oniinde kendi gorii§lerini savunmaya gok daha fazla egilimliydiler. Son-
ra, yine suskunluk sarmali t.eorisi iginde bekledigimiz §ey gergekle§ti, bu 
savunan azinlik grubu, giderek taraf tar kazandi ve belli bir tartigma sii-
recinden sonra, onlar gogunluga gegtiler. 

Ancak, tekrar ediyorum, bu tiir §eyleri, sadece birbirine kar§it ko-
nularda ve duygusallikla yiiklii konularda uygulamak miimkiin. §oyle bir 
ornek vereyim: Bir ara, bir kahve firmasiyla birlikte gali§an bir insan 
bize geldi ve kahve konusunda bir ara§tirma yapmamizi istedi. Tabii, 
kahve konusunda bu suskunluk sarmalmi uygulamak, son derece sagma 
sonuglar verebiliyor. Qiinkii, hig kimse, kahveyi siitlii ya da gekerli igtigi 
igin ya da kahvenin igine siit katmadigi igin toplum taraf indan yalitil-
mak, bir kenara birakilmak, izole edilmek korkulanni tagimak durumun-
da degil. Onun igin, bu tiir durumlarda bu teoriyi higbir zaman uygula-
mamak gerekir. 

BALKAN: Te§ekkiir ederim. 

Biitiin konu§macilar yiireklerinin dolusu kadar konu§tular; ama daha 
bir soru var, iig dakika iginde hem soru sorulacak, hem cevap verilecek. 

Son soruyu Saym Nermin Abadan Unat soracak, ondan sonra bu fasli 
kapatacagim. 

Prof. Dr. Nermin ABADAN-UNAT: Saym Gole'nin konugmalanni din-
ledikten sonra, Pandora Kutusunun agilmasi halinde, insanlann ne ka-
dar korkabilecegini dii§iindiim. Hani, mitolojide, kutuyu agiyoruz, igin-
den zehirli yilan gikiyor. Hakikaten sosyal bilimciler birgok insanin huzu-
runu kagiriyor. Bakiyorum da kimse iktidar odaklarindan bahsetmiyor; 
ama onlari da unutmamak lazim. 

§imdi, suskunluk spiraline ait tarihi bir ornek vermek istiyorum. Bu-
nu bilhassa Bay Leimbach'a ithaf ediyorum. Rahmetli Egim Prof. Yavuz 
Abadan §u olayi anlatmi§ti: Yil 1922 ve o yil kendisi Konya Lisesinde 
parasiz yatili ogrenci. Ramazan ayi, kente iki ki§i geliyor, seferi halde-
ler, aslinda yemek yiyebilirler, yemek yiyorlarda, polis geliyor ve bu iki 
ki§iye —o zaman Konya'da, sadece atli araba ile ula§im yapiliyordu— 
istasyondan Mevlana'nm tiirbesine kadar t ramvayi gektiriyorlar. Ertesi 
yil cumhuriyet ilan ediliyor ve yine Ramazan'a rastliyor, bu sefer, yol 
kenarmda birtakim kimseler igki §i§eleri ellerinde raki igiyor ve onlari 
hig kimse kinamiyor. Yani, suskunluk spirali, degi§en §artlar altmda, de-
gi§ik bir bigimde i§liyor. 
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§imdi, Sayin Leimbach'a bir soru: Hep konu§ma hazirligmdan, yani 
kanaati, fikri agiklama istekliliginden bahsetti; fakat, insanlar, konugma-
dan da konuguyor. Ben bunu son referandumda gozledim. Mesela, saba-
hin saat 07.30'undan itibaren, bizim sokaktan gelen gegen herkesin iistiin-
de, ya pantolon, ya ceket, ya egarp bir §ey kahverengiydi. O zaman, ka-
naati agiklama istekliligini, davranig hazirligi geklinde de, yani sozsiiz 
konugma olarak da algilayabilir miyiz? 

ikinci sorum, Sayin Aziz'e. Yapilan aragtirma, ileri derecede endiist-
rilegmig bir iilkede yapilmi§. Her ne kadar kiiltiir degerleriyle ilgiliyse 
de, Amerikan toplumunu gok farkli kiiltiir gatigmalarimn olmadigi bir 
toplum olarak kabul etmemiz lazim. Bu igerik goziimlemesini Tiirkiye'ye 
tagidigimiz zaman —ki, birlikte siyasal simge gali§masi yapmi§tik— o 
gergeve iginde, antropolojiden- yararlanmamiz gerekmez mi? Yani, sim-
gelerin goziimlenmesini, daha degigik ve daha gok disiplinlerarasi bir ger-
geve igine oturtmak gerekmez mi? Bunu acaba Amerika'da yaptilar mi? 
Belki orada da yapildi; yapilmadiysa anlayabilirim, ama herhalde Tiir-
kiye igin gereklidir, ben buna inaniyorum, siz ne dersiniz? 

Tegekkiir ederim. 

BALKAN: §imdi iki soru var. Benim bakimimdan zaman doldu. Iki-
nizin de kisaca cevap vermenizi istiyorum; gerekirse, ak§am kokteylde ce-
vap verirsiniz. , 

Buyurun Sayin Leimbach. 

Dip. Polit. Jiirgen LEIMBACH: Bu suskunluk sarmali konusundaki 
ornek iizerine konugmak istiyorum. Gergekten tek bir ciimle soylemek 
istiyorum. Qiinkii, bu oturumun hem son derece ho§, ama aym zamanda 
da tatli sert bir yonetimi var. 

BALKAN: Beni commend'ler hig ilgilendirmez. Devam edin. (Giil-
meler). 

Dip. Polit. Jiirgen LEIMBACH: Konu§mayi, sadece kelimelerle ko-
nu§mak §eklinde anlamamak lazim. Konu§ma tabii ki, dille, kelimeyle 
bagliyor, ama ondan gok ba§ka yerlere de uzaniyor. Ornegin, insanlarin, 
herhangi bir goriigii belirten yaka igneleri takmasi ya da benzer geyleri 
yanlarmda tagimasi, hep birer konugma, birer kendini ifade araci. 

BALKAN: Buyurun Sayin Aziz. 

Prof. Dr. Aysel AZiZ: Saym Hosam, yine zaman darligmdan degine-
medigim bir konuyu agma firsati verdigi igin tegekkiir ederim. 

Amerikan toplumuyla bizim toplumumuz arasmda muhakkak ki, gok 
biiyiik farklar var. Amerikan toplumunda kiiltiirel farkliliklar yok diye-
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meyiz; ama bizimki kadar biiyiik farkliliklar yok. Bu sistemin kendinde 
olan bir ozellikle §oyle goziimleniyor. Buna biraz deginmigtim samyorum. 
Bir kere, igerik goziimlemesinde, veriler gergek diinyamn verileri degil; 
gogu kez simgelerle, sembollerle ugragiliyor ve gergek diinyayla sembol-
ler arasinda belki bir koprii oluyor ve onun iizerinde aragtirma yapiliyor. 
Bu bakimdan, iizerinde iig kez durdum, "birimlegtirme" dedigimiz konu-
nun iyice saptanmasi ve bunun igin de, "kavramlagtirma" dedigimiz, ya-
ni §u kavramin anlami nedir diye, iizerinde herkesin anlagabildigi tanim-
larm yapilmasi gerekiyor. Sistemin en biiyiik ozelligi, eger bu olmadigi 
takdirde de dezavantaji buradan geliyor. Hatirlarsaniz, bizim de yapti-
gimiz aragtirmada, "simgeler nedir, simgeden ne anliyoruz; sembollerden 
ne anliyoruz?" geklinde bununla gok ugragrrugtik. Bu genel tanimlar ya-
ninda, tek tek tanimlarla, tek tek deyimlerle, atasozleriyle ugragip, on-
larm tanimlamasimn yapilmasi gerekiyor. O bakimdan, bir antropolojik 
yaklagim da muhakkak ki gerekiyor. Bu sadece bizim iilkemiz igin degil, 
bizim gibi ulkelerde, samyorum, aym sorun soz "konusu. O bakimdan, bir 
kez daha yinelemek istiyorum, benim gordiigiim kadariyla, Amerika'da 
yapilanda da, bu kavramlagtirma iizerinde hassasiyetle duruluyor ki, 
farkli anlagmalar olmasin, o soziinii ettigim siibjektiflik yam giderilsin. 
Onun aksi yapildigi zaman, siibjektiflik soz konusu. Bizde de eger bu sis-
tem uygulanirsa, muhakkak ki bu simgelerin, sembollerin, yani, nelerin 
ne anlama geldiginin gok agik bir bigimde ortaya konmasi gerekiyor. 

Qok tegekkur ederim. 

BALKAN: Bu oturumun ilk boliimu bitti. Biitiin konugmacilara, sa-
birlarindan dolayi tegekkur ederim. Anladigim kadariyla salon da gok 
gikayetgi degildi. (Alkiglar). 

224 



D O R M A X t O T D R M 
(Ikinci Boliim) 

KAMUOYU A R A G T I R M A L A R I N D A YONTEM V E 

TEKNiKLER II 

BALKAN: 

Prof. Dr. Mubeccel B. K IRAY 





TURK IMAJI ARA§TIRMALARI 

Prof. Dr. Bozkurt GUVENQ 
Temcl AKSOY 

BALKAN — Efendim, ikinci boliime ba§liyoruz. Bu boliimde, "Turk 
tmaj i Ara§tirmalan" iizerinde konu§ulacak. 

Once, Antropolog Prof. Dr. Bozkurt Giiveng'e soz verecegim. Kendisi 
hepinizin tanidigi, bu konularda en gok yaymi olan hocamizdir. 

PROF. DR. BOZKURT GUVENQ — Sayin Bagkan; sempozyumun de-
gerli iiyeleri, Dordiincii Oturumun birinci boliimiinde, soz dondii dolag-
ti, kalitatif, kantitatif meselesine geldi. Tabii, "kalitatif" kavramini, "ka-
liteli" diye terciime ederseniz, o zaman "kantitatif" kavrami, "kalitesiz" 
gibi olur. 

Bunun hatirlattigi bir espri var. Alman dostlarimiz, 1933-1934'de Is-
tanbul Universitesini kurduklarmda, kimya gubesine, gok degerli bir kim-
ya bilgini gelmig. Tabii, kimya da deneysel yonteme dayandigi igin, kalita-
tif ve kantitatif analiz dersleri var. Bunu Tiirkgeye nasil gevirsinler, kanti-
tatif analiz igin, "kemmi analiz" demigler, kalitatif analiz igin de, "keyfi 
analiz" demigler. Ogrencilerin biiyiik bir kismi bu "keyfi analiz"e devam 
etmemi§ler ve sinifta kalmiglar. 

Demek istedigim, Sayin Miibeccel Kiray, "toplumumuz hizh degi§i-
yor" derken, bakiniz 1930'larda kalitatif analiz ciddiye bile alinmazken, 
bugiin kalitatif analiz, deger kazanir gibi oldu. 

Efendim, Saint Exupery'nin iinlii kitabmi en azmdan duymu§sunuz-
dur, belki de okumu§sunuzdur: "Kiigiik Prens"in iilkesi. Sozkonusu edilen 
ulkede 609 yahut 612 numarali bir asteroittir. Bu asteroiti, 1909 yilmda 
bir Turk astronom ke§fetmi§tir. Fakat, bu kegfini bir bilimsel kurultayda 
sundugunda, kiyafetinden dolayi kimse ciddiye a!mami§tir. Saint 
Exupery, bunun telafisini gosteriyor: "1930'larda, akilli bir devlet adami 
geldi, bu milletin kilik kiyafetini degigtirdi, teblig yeniden verildi, bu 
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sefer asteroit atlaslara gegti ve ciddiye almdi ve de asteroit evrende kay-
bolmadigi igin, kiigiik prens de diinyamizi ziyaret edebildi" diyor. 

Zannediyorum ki, bu Turk imgesi konusuna girerken, boyle iki ku-
giik hikayeye ihtiyacim vardi; beni dikkatle dinlediginiz igin te§ekkiir 
ederim. 

Efendim, bugiin yapacagim i§, antropolojiden ziyade, antiantropoloji 
olacak. Hocam, benim igin, bu konudaki aragtirmalariyla tanman diyor 
ama, ben bu konuda heniiz bir §ey yayinlamadim;, belki yayinlayacagim. 

Antropologlar, biliyorsunuz, ba§ka toplumlari inceliyorlar. Halbuki, 
bu imaj veya imge ara§tirmalari, ba§ka toplumlarm bizi nasil gordiigiiniin 
ara§tirilmasidir. Bir bakima, antropolojinin yaptigi i§in ayna aksidir di-
yebiliriz. Fakat, bu giinumiizde onem kazanan bir konudur. Ben de bunu, 
kendi ara§tirmami yaparken, tesadiifen ogrendim. Kiiltiir tarihi agisindan 
Tiirk kimligi nedir, biz kendimizi nasil algiliyoruz, goriiyoruz, biliyoruz, 
bu i§in bili§i nedir diye gali§irken, bir de fark ett im ki, di§arida bizim 
kendimizi algilayigimizdan 50k farkli bir Turk imgesi var. 

Bu milli kimlik meselesi yaninda, bir de milletimizin di§aridaki ima-
ji, nasil tanmdigi meselesi, birbirini tamamlayan iki konudur; tipki, Sa-
yin Aziz'in, madalyonun iki tarafi dedigi gibi. Eger, birini bilip, oburiinii 
bilmezseniz, madalyona egemen olamazsiniz, onu degerlendiremezsiniz; 
giinkii bunlar birbirine bagli, birbirini etkiliyorlar. Bizim kimlik imaji-
miz: (hadi hatirlatalim) Qektik kiliglari, mahfet t ik diigmanlan, 300-500 
yil boyunca Avrupa'yi t ir t ir t i trettik. . . §imdi Avrupa diyor ki, "kilicmi 
kmina soktun mu, kilici bir yere kapatt in mi, yoksa hala kilicmla mi ge-
liyorsun?". 

§imdi, tabii biitiin bu ba§arinin, biitiin bu zaferlerin, tarihin altin 
sayfa lanna gegmi§ zaferlerin bir bedeli var ve bugiin o bedeli odiiyoruz. 
Tabii, "kar§i taraf bizi nasil gordii, bu korkunun sonuglari ne oldu?" so-
rusunu hig sormadigimiz igin. 

Seul'den donerken, Viyana'da kugiik bir duraklama oldu, kizimla be-
raber bir §araphaneye gittik. Yanimizdaki kom§ular da, bizim hangi dili 
konu§tugumuzu son derece merak ediyorlar. Be§ on dakika sonra, daya-
namayip birisi geldi, "higbir §eye benzetemedik, hangi dili konu§uyorsu-
nuz?" dedi. Tiirkiiz dedik. Kadin ba§ini salladi, "siz Tiirk olamazsiniz, 
giinkii Tiirk gibi giyinmemi§siniz" dedi. 

§imdi Tiirk gibi giyinmezseniz veyahut Tiirk gibi giyinseniz de, ge-
ne Tiirk olarak kabul edilmeniz gok zor, giinkii gordiigii siz, kafasindaki 
Tiirk'e benzemiyor. Olay budur. 

228 



§imdi, demek ki, bir milli kimlik meselesi var; biz kendimizi nasil 
goriiyoruz, bir de diinya bizi nasil goriiyor meselesi var. 

Buna ister kimlik diyelim, ister imge diyelim, bunlar birbirini ta-
mamlayan, biitiinleyen, birbirine uzanmak, birbirinden haberdar olmak 
zorunda olan konulardir. Bunlar arasmdaki benzerlik ve farklari bilece-
giz ki, o istedigimiz ki§i olacagiz veya diinyaya c §ekilde kendimizi tanit-
mayi ba§aracagiz. 

Ba§langigta, seyyahlarin, seyahatnamelerde yazdiklari, diplomatlann, 
dost lanna mektup veya anilar §eklinde ilettikleri bu konular, daha sonra 
filologlarin, tarihgilerin yazilarinda goriildii ve bugiin bir milli imge ko-
nusu ortaya gikti. 

Bugiin imge izlenimleri, milli kimlik kavramlari; siyasal bilimcilerin, 
ilahiyatgilarin, iktisatgilarm, sosyal bilimcilerin, plancilarm, yonetim bi-
limcilerinin ve de moda tabiriyle PR'cilarm (public relations), ozellikle, 
uluslararasi public relations'la ugrasan ki§ilerin gok onemli bir konusudur. 
Para kazanmak miimkiin, i§ yapmak miimkun, siparig almak miimkiin. 
(Jiinkii ,iilkelerin imgelerini degi§tirebiliyorlar. Yapilana bir nevi, "sosyal 
plastik" denebilir. Yani, nasil ki§iler burunlarmi kaldirtiyorlar .yiizlerini 
degi§tiriyorlarsa iilkenin imgesini, bir ba§ka iilkenin imgesini de degi§t-
rebilirsiniz. 

Hemen, hazir hatirima gelmigken soyleyeyim, Ikinci Diinya Sava§in-
dan kalmi§, Bati 'nin diinyaya yaydigi bir "sava§an Japon" imgesi vardi. 
Bir Fransiz ara§tirmacinin bize ilettigine gore, Japonlar, sava§ sonrasmda 
bu imgeyi degi§tirmek, bu "sava§gi Japon" imgesi yerine, "bari§gi Japon" 
imgesini diinyaya yaymak ve kabul ettirmek igin, kendi yazarlariyla ve-
ya Bati 'dan tut tuklari yahut kiraladiklari yazarlarla, altiyiize yakm ciddi 
kitap yazmi§lardir. 

§imdi, Tiirk imgesi ara§tirmalari, bu bakimdan uygulamali bir alan-
dir. Avrupa'yi zorluyoruz, "bizi kabul et" diyoruz, Avrupa'yi bildigimizi 
de varsayiyoruz; ama, Avrupalinin bizi nasil gordiigii konusunu hig giin-
deme getirmiyoruz. 

Saym Bagbakammizm, son birkag hafta igerisinde Paris ' te "Tiirkler 1 

ve Bati" yahut "Tiirkler ve Avrupa" diye bir kitabi yayinlanmig, bunu 
duydum, kitabi gormedim; ama. umuyor ve samyorum ki, bu kitabin ya-
zilmasi sirasinda, Avrupa 'nm bizi nasil gordiigii sorusuna cevap te§kil 
edecek veriler, bulgular kullanilmi§ olmalidir. 

Kimlik arayi§i veya milli imge yeni kavramlar olmakla birlikte, ta-
rihi ve kiiltiirel yakinligimiz olan her toplum hakkinda bizim de bazi 
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stereotip, basmakalip diyebilecegim, dogru veya yanlig izlenimlerimiz var-
dir. Mesela, tngilizleri sogukkanli buluruz; Fransizlari romantik, heya-
canli, biraz akilci, biraz oncii; i talyanlari miiziksever, sanatsever; Alman-
lari disiplinli, asker; Iranlilari iyi komguluk iligkilerimiz dolayisiyla bi-
raz abartma sever diyeyim... Tabii, onlarin da bize yonelik izlenimleri var-
dir; Turk kafasi derler, oyle derler, boyler derler... Tabii, bunlarm eski 
ve dayamkli imajlar oldugunu ve yagadigini biliyoruz. 

Evet, biitiin milletlerin, birbiriyle ilgili bu tiir basmakalip izlenimle-
ri var. O iilkeler degigebilir, biz degigebiliriz, fakat tipki gocuk oyunlari 
gibi, bize eski kugaklardan intikal eden bu imgelerden kolay kolay siy-
nlamiyoruz, kurtulamiyoruz. 

§imdi, bu milli imge aragtirmalarini yapanlar, sadece bir toplumun, 
bir bagka toplumu nasil gordiigiinii saptamakla yetinmiyorlar, biraz da-
ha analize giderek, acaba bunun kokleri nereden geliyor, nereden kaynak-
laniyor, zaman ve mekanda nasil degigiyor, hangi dinamiklerden etkile-
niyor gibi sorulari da cevaplamaya galigiyorlar. 

Benim bu konuya dikkatimi geken bir bagka hocam oldu, burada an-
mak gerekir: Nermin Abadan Unat. Benim bu, kiiltiir tarihi igerisindeki 
kimlik sorunu aragtirmami duyunca, hemen, 'Avrupa 'n in bizi nasil gor-
diigiine de bir bak, ozellikle Martin Luther 'e bak" dedi. Tiirkiye'de bula-
madim; ama, Library of Congress'de buldum, iig tane kitabi var. Bugiin-
kii chapter biiyiikliigiinde iig kitap. Bu konulari da yaziyor. 

Ilgiyle okudum. Birisi, katolik kilisesine kargi bir manifesto (1529). 
Sonra biraz apoloji (apologia) var. Sonra tekrar dengelemeye galigiyor. 
Tabii, Tiirkler kullaniliyor; ama, sonunda soylemek istedigi: Tiirklerle 
savagin, ama bu igi kilise yapmasin, bu igi krallara birakin. Kilise bang 
kurumudur. Ama, Tiirkler oldiirulsiin, bagkasi oldiirsiin. 

Tabii, protestanlar boyle dedigine gore, acaba katolikler ne diyor de-
dim. Aragtirmca ortaya gikti. Tiirkiye'de hig bilmedigimiz bir isim, Car-
dinal Newman, 1854'de, yani tam bizim batililagmaya agilip, Bati 'dan pa-
ra almaya bagladigimiz yillarda, Liverpool'da, Tiirklerin tarihi hakkinda 
30 konferans veriyor. Qok enteresandir, Papaligin iigyiiz yillik tarihinin 
Tiirklerle savagim iginde gegtigini soyliiyor. Teker teker her papa, Tiirk-
lerle savagmak igin neler yapmig, onu anlatiyor. Bir kismi kahrindan ol-
miig, eger zafer kazanilmigsa, bir kismi da gok mutlu olmiig filan. Qok il-
ging bir kaynak, Tiirkiye'de amldigini hig gormemigtim. 

Sonra, bir edebiyat tarihgisi olarak, Talat Halman'in, "Imparatorluk-
tan Ulusa Tiirkiye" adli kitabmi gordiim. Orada, Elizabeth donemi tiyat-
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rosunda Turk imgesi, ciddi bir aragtirmaci olan Bayan Artemel tarafin-
dan aragtiriliyordu; edebiyat tarihgilerinin herhalde malumudur. 

Taner Timur'un, gegen yillarda hepimizin dikkatini geken, "Osman-
li Kimligi" adli kitabi var. Kitap, iig boliimden olu§uyor. Bir tanesi, tarihi 
bakimdan Osmanlilar kendilerini nasil goriiyorlardi, algiliyorlardi, diinya-
ya nasil bakiyorlardi? Kitabin son iki boliimii, Bati, 'Tiirkiye'yi nasil gor-
dii? sorusuyla ilgilidir. Taner Timur arkadagim, meslektagim buna "kim-
lik" diyor, ama bu bir imaj ara§tirmasidir. Qiinkii, kimlik, bizim kimligi-
mizdir. Avrupa 'nm bizimle ilgili bir kimligi olmaz. Avrupa 'nm bizimle 
ilgili bir kanaati vardir. Tabii, bu duzeltmeyle dikkate almdigmda, gok 
zengin malzeme bulunmaktadir. Fransiz dii§iincesindeki Tiirk imgesinin 
koklerine inmigtir ve bizim kendimizi tammamiz, en azindan Osmanli do-
neminin degerlendirilmesi igin, mutlaka gerekli bir kitap. 

Gegen yillarda yine bir ara§tirma yaymlandi. Bir dogentlik tezi. 
"Italyan Edebiyatmda Tiirkler" diye. Bu sefer, geng bir ara§tirmacimiz, 
Hunlular doneminden 1980'e kadar, Italyan edebiyatmda, halk edebiya-
tmda, §iirinde, tiyatrosunda, sosyal ve felsefi yaymlanndaki Tiirk imge-
sini, gayet analitik olarak, pasajlara giderek, bir bakima mesaj goziim-
lemesi yaparcasma, o giinkii kavramlari da dikkate alarak, yani kelirne-
nin bugiin ya§ayan anlammi degil ama, "14. yiizyilda anlami neydi?"ye 
kadar girerek, gok ciddi bir aragtirmayi bize sunmu§ bulunuyor. Tabii, 
burada, Machiavelli vb. gok iinlii yazarlarin da eserlerine yer verildigini 
kaydetmeliyim. 

§imdi, biitiin bu saydigim ara§tirmalarda ortaya gikan bir korku var. 
O da gudur: Bati agisindan Tiirk imaji kavraminda —ki, biz ona tarihimiz-
de "Osmanli imaji" diyoruz. Onlarda pek Osmanli egemen degil, onlar bizi, 
bizden gok daha once Turkliigiimiize indirgemi§ler— Tiirk-lslam ve Dogu 
idantitesi (identity-kimlik) var. Bati diigiincesinde, Bati duygusunda, 
Tiirk-islam ve Dogu biitiinlegmig. "Turk" dedigimiz zaman, hemen Islam 
ve Dogu, "islam" dediginiz zaman, hemen Tiirk ve Dogu bir araya geli-
yorlar. Bu oyle bir denklem ki, denklemi gozmek igin kavramlari, egit 
i§aretinin bir yanmdan alip, obiir tarafa gegirdiginizde, denklem sifir olu-
yor; yani goziimii yok. "Tiirk eksi Islam eksi Dogu" dediginiz zaman si-
fir. Hepsini bir araya aldiginiz zaman da goziimsiiz. Qiinkii, Tiirk'ii, is-
lam'dan; islam'i, Dogu'dan ayirmak miimkiin degil. 

Bu, biraz da bizim yarattigimiz bir olgudur. Qiinkii, biz de "dar-til 
harp" demi§iz. "Dar-iil" kelimesi, "islam" kelimesine kar§ilik. Islam diin-
yasi, bang diinyasidir, burada savag olmayacak; ama nerede islam egemen 
degilse, oraya sava§ gotiiriilebilir. Yani, islama ait olmayan iilkeler sava§ 
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alanidir. Onlar da kendilerini savunmaya gali§iyorlar: Hagli seferleriyle, 
kilisenin yardimiyla Vesaire... 

Bu Turk-Islam ve Dogu denklemi, bu yiizyilin ortalarina kadar Av-
rupa'ya egemen olmustur denilebilir. 

Yine Nermin Abadan Unat Hocam'a doniiyorum. Biz artik birbirimi-
ze "hocam" diyecek ya§a geldik. Tabii, §imdi hatirima geldi. Insanlarin 
bir bebeklik §agi varmi§, bir gocukluk gagi varmi§, genglik gagi varmi§, 
bir de "hig degi§mediniz hocam gagi" varmi§. (Giilmeler) §imdi, "hocam" 
derken, ben bu anlamda, hig degi§mediniz hocam anlaminda soyliiyorum. 
Saym Unat Hocam, gene beni bir doktora tezine ve ara§tirmasma yonelt-
ti: Max Milliam, "Habsburg Hanedamnda Tiirk Du§manligi" diye bir il-
ging tezin sahibi. Sonra bu Almanca tezi, son derece dikkatli bir §ekilda 
Ingilizce'ye de keridisi gevirmi§, yaymlami§, bana da —kendisiyle yazisi-
yoruz— kaynaklarini agti, yardimci oluyor. 

MaxMilliam bu tezde, 15. yiizyildan, 18. yiizyila kadar, Osmanlimn 
Bati'ya yoneli§inde durdugu Avusturya (Viyana) sinirini ahyor, ve ital-
ya'dan, Polonya'ya kadar, Avrupa'da Tiirklere kar§i duyguyu ge§itli 
agilardan degerlendiriyor. Son derece de objektif anlattigmi saniyorum; 
bunun gerekgesini hemen agiklayacagim: Birincisi, "bu diigman imgesinin 
farkli boyutlari olabilir mi?" diye soru soruyor. "Acaba, dii§man tiimiiyle 
kotii mii, bunun farkli boyutlari nelerdir?" diye soruyor. Ikincisi, "acaba, 
biitiin dii§manliklari Tiirklere mi izafe ediyoruz, yoksa Tiirkler, biitiin 
bu du§manliklari ta§iyorlar mi?" gibi bir soruyu cevaplandiriyor. tJgiincii 
olarak da, "iyi ama, 17. yiizyil sonunda Tiirk tehditi bitti, Islam tehditi 
bitti; oyleyse, bu korkung Tiirk imaji neden ya§iyor, bunu ya§atanlar kim-
lerdir, nasil ya§atiliyor?" sorusunu da cevaplamaya gali§iyor ve burada 
son derece objektif davramyor. "Orta Avrupa 'nm Habsburg Haneda-
nmin, Tiirklere kar§i bu tavirlari, yani dii§man Tiirk imaji, yalniz Tiirk-
lere mahsus degildir. Avusturyalilar, Orta Avrupalilar, begenmedikleri 
biitiin kom§ulanna da aym sifatlari yiiklerler" deyip, bize biraz rahatlik 
ve umut veriyor. 

Efendim, belliba§li gali§malari sizlere ozetlemeye gali§tim. Bu arada, 
Bati kiiltiirii tarihini okurken, iinlii Samuel Johnson'un (1709-1784) agagi 
yukari 19. yiizyil ortalari, 1830'lar, 1840'larda, bir tarih elegtirisine rastla-
dim.Bir ba§ka tarihgi R. Knolles "Tiirklerin Genel Tarihi" (1603) diye 
gok giizel bir ara§tirma yapmi§. Samuel Johnson onu ele§tiriyor: "onem-
siz, anlamsiz, degersiz Tiirklerle ugragmasaydin, belki bir adam olurdun" 
diyor. Kendi meslekta§ma kar§i, gok acimasiz bir elegtiri. Tabii, bu ele§ti-
ri, Elizabeth donemindeki Tiirk imgesinin, Shakespeare'in t iyatrolarmda-
ki Tiirk imgesinin, 19. yiizyilda Ingiltere'de hala daha devam ettigini gos-
teriyor. Halbuki, 1800'lerde artik, Osmanlilar, ingilizlere rakip degildir. 
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Bu arada C.D. Ruyart ' in "Fransiz Tarihi, Du§iincesi ve Edebiyatm-
da Tiirkler" adli kitabmin, hemen hemen Tiirklerle ilgili her ara§tirmada 
bir temel kitap olarak kullanildigi dikkatimi gekmigtir. Bu kitabin Fran-
sizcasi, Ingilizcesi var; ama Tiirkgesini bulamadim. Eger yoksa, kendimi-
zi tanimamiz igin, daha dogrusu Avrupa'yi tanimamiz igin, bu geviriye 
ihtiyacimiz oldugunu dii§unuyorum. 

Bu arada, acaba eski diinya boyle de, yeni diinya nasil? Burhan Onur-
sal adli bir miihendis arkada§imiz, Amerikan ders kitaplanndaki, ozellik-
le tar ih ki taplanndaki Turk imajmi inceledi, bir rapor halinde verdi, bu-
giinlerde yaymlanacak. Kitap boyu degil ama, bir kiigiik bro§iir olabilir. 
Qok ilging bir §ey ortaya gikti. Bizim korktugumuz Avrupalilarin, Tiirk-
lerle ilgili kanaati ne ise, aynen Amerika'da ya§iyor. Hatta, belki biraz 
daha giddetli bir bigimde. Tabii, meselenin sadece bir Ermeni lobisi olma-
digi, bir Ermeni kigkirtmasi olmadigi, Amerika'nin da, Avrupa'dan gelen 
gogmenlerden ve ideolojik olarak payla§tigi Avrupa kulturiinden etkile-
nerek, bizi aym agidan, aym forma iginde gordiigii soylenebilir. 

Acaba, biitiin bu korkutucu bilgilerden sonra, biraz bize rahatlik ve-
recek, nefes aldiracak ara§tirmalar yok mudur? O bizim, dinsiz diye felse-
fe kitablarimizdan gikarttigimiz Voltaire, gaginm biitiin egemen suskun-
luk sarmalina kar§i, tek ba§ina Tiirkleri savunmu§tur. Inanilmayacak bir 
§ey, kar§i gikiyor ve savunuyor. Hat ta biraz da dispayt (despite), yani, 
size ragmen, ben Tiirkleri savunuyorum diyor. Fakat, biz de adama, fel-
sefe ki taplannda yer vermiyoruz. Qiinkii dini inanglarindan biraz §iiphe-
liyiz. 

Yani, bu ara§tirmalar sirasmda ne yaptigimizi tam iyi biliyor muyuz 
diye dii§iindugum de oluyor. Yalniz 1§ Bankasi, bir Tiirk derlemeciye 
bir gorev vermi§, "Voltaire'in Eserlerinde Tiirk imaj i" adiyla yayinlan-
mi§, ikinci baskisi da gikmi§. Duyurmak isterim. Qok onemli bir ara§tir-
ma. Tabii, Voltaire bu i§i tek ba§ina yapmami§, L.F. Marsigli'nin "Osman-
li Devletinin Askeri Hiikiimeti" (Paris, 1732) adli, oldukga objektif bir 
tarihi var; Voltaire giiruttugii biitiin gorii§leri, bu tarihe dayanarak yapi-
yor. Fakat, tabii Voltaire kilise kar§ismda yalnizdir, hatta ansiklopedist-
leri bile yeterince etkileyememi§tir ve Avrupa'nin o basmakalip Tiirk im-
gesini degi§tirememi§tir. 

Oyleyse, meseleyi sadece bir Yunan ve Ermeni ki§kirtmasina indirge-
memiz, konuyu hafife almak demek olur. Eger, imajimizdan memnunsak, 
degi§tirecek bir §ey yoktur; ama, memnun degilsek ve onu degi§tirmek 
istiyorsak, biraz Bati 'nm, Tiirkleri nasil gordiigii konusundaki tarihi kay-
naklara inmek, ara§tirmak zorundayiz. 
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Bu sunu§umda, Balkan kom§ularimizla, Dogu'daki Islam ve §ii dost-
larimiza deginmedim. Tabii, onlan da bo§ birakmamak lazim, onlara da 
bir yer vermek lazim. Qiinkii, onlarin da Tiirklerle ilgili kanaatlari var. 
Son katildigim Dubrovnik Toplantismda, konu§tugum Macarlar, Sirplar, 
Polonyalilar, tipki islam kom§ularimiz ve dostlarimiz gibi, her §eyi Tiirk-
lere yiiklemiyorlar; fakat, "biz geri kalmi§sak, Osmanlilar feodalizme izin 
vermedi de onun igin kaldik" diyorlar. Yani, sosyalist iilkeden gelen bir 
aydinm, ideologun, ne kadar hazin bir itirafi: "Eger, siz Osmanlilar, biz-
de feodalizme izin vermi§ olsaydiniz, biz de Bati gibi kalkmmi§ olurduk" 
diyor. Onemli bir deger yargisidir. Herhalde, Balkanlarda ya§ayan bu 
kamlarm da dikkate alinmasi gerekir. 

Tabii, hatira geliyor, bugiinkii hiikiimetimiz bu ge§it bilgilerden do-
layi mi bir kapitaiist smif yaratmak istiyor, yani feodalizme gidiyor; onu 
bliemiyorum, ama tarihi bakimdan boyle bir sorunumuz oldugunu sani-
yorum. 

Sonug olarak, ozetle §oyle diyebilirim: Askeri, dini, insani tehdit ve 
korkular bugiin ortadan kalktigi halde, bu Tiirklerle ilgili derin izler, iz-
lenimler ve imajlar ya§amaktadir. 18. ve 19. yiizyillarda da bir sebep yok-
ken ya§ami§tir. Qiinkii, Avrupa'nm veya Bati 'mn bir Dogu sorunu olmu§-
tur. Once korktugu, sonra nasil bolecegini, nasil goziimleyecegini bileme-
digi bir Dogu sorunu var. Ba§langigta, kar§i oldugu igin bunlari yaratmi§, 
sonra bolii§emedigi igin, bu Dogu sorununu gozemedigi igin Tiirklerle il-
gili kanaatini ya§atmi§tir. 

Bir Fransiz tarihgi, "gok ilging bir olay var: Bati 'mn laik dii§iiniirle-
ri, kendi iilkelerinde kilise di§i idareyi savunurken, yani laik bir cumhu-
riyetin savunucusu olurken, islama kargi dii§manliklari devam ettirmi§-
lerdir. Hatta, Tiirkiye Cumhuriyetinin kurulu§una kar§i gikmi§lardir" di-
yor. Bunu anlamak miimkiin degil. Burada bir geli§ki var; ama, bu geli§-
kiyi ancak, di§aridan bizim onlara gostermemiz veya gormelerine layik 
olmamiz gerekiyor. 

i§gi gogii ve devletimizin onlara sahip gikmayigi da, bu i§i giigle§tir-
mi§tir, bazi kanaatlari kuvvetlendirmektedir. Bu konuda,, "Refah Toplu-
munda Getto ve Tiirkler" diye, isveg kaynakli bir ara§tirma var. Tabii, 
yalniz kimlik sorunu, imaj sorunu degil; ama bir refah toplumunda 
Tiirklerin yerini, demografik ve sosyolojik bakimdan ortaya koymakta-
dir. 

Tiirklerin, Hiristiyanliga ve Bati kiiltiiriinii almaya direnci, Avru-
paliyi kizdirmaktadir. Bizim kiiltiiriimiiz herkesi degigtiriyor; ama bu 
Tiirklerin yenemedigimiz bir direnci var diyorlar. Bu kendilerinin yapti-
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gi birgok tartigmada ortaya gikiyor. Tabii, bu arada i§aret edelim ki, Tiir-
kiye'deki "Tiirk-lslam sentezi" kavraminm, gegen yillarda tekrar ortaya 
atilmasi, Batililara, "gordiiniiz mii, tam laik cumhuriyet derken, Tiirk-
Islam sentezi geri geliyor" gibi bir feedback cevap vermi§tir, o da bize 
kar§idir. 

Laik Avrupa'da bile, hala bir anti-Tiirk havasi esmektedir. Bu yalniz, 
i§gilerin dola§imi sorunu, yalniz ekonomik mesele degildir. Bunun analiz 
edilmesinde yarar var. 

Efendim, kimlik sorunu ile imge sorununun, birbirini tamamlayan 
kavramlar oldugunu soylemi§tik. Biz Tiirkler, Osmanlilardan bu yana kim-
ligimizi hep Bati'ya kar§i algilami§izdir. Bati'yi yenmek Bati'yi ele gegir-
mek geklinde algilami§izdir. Osmanli Dogu'dan gelmi§tir; ama, hep Ba-
ti'ya doniik, yonelik gali§mi§tir, oyle ya§ami§tir. Batili da, kendi kimligini 
Tiirklere kar§i tanimlamigtir. Eger Bati, bugiin birle§ecekse, biz onlari 
birle§tirebiliriz, bize kar§i birle§ebilirler. Bunu hissediyorum. Qiinkii bu 
kimlik oyle bir §ey ki, yani, ben ve karde§im, yabancilara kar§i... Yani, 
kimligimizi, sadece bir amag igin degil, bir §eye kar§i hissediyoruz. 

Son olarak diyeyim ki, ben size bugiin tarihgilerden, seyyahlardan, 
filologlardan soz ettim; ama konu o boyutlara eri§mi§tir ki, sosyal bilim-
ciler, liitfen bu konuya giriniz ve ara§tirma yapiniz. Elde, yapabileceginiz, 
yayinlayabileceginiz gok sayida tez ve aragtirma konusu bulunmaktadir. 

Qok te§ekkiir ederim. (Alkiglar) 

BA§KAN — Sayin Bozkurt Giiveng'e gok tegekkiir ederim. Son de-
rece onemli bir §eyi, son derece etrafli bir §ekilde nelerin olup bittigini 
anlatan bir konu§ma oldu. Yalniz, bana da tegekkiir edin. Qiinkii, di§ari-
da pek gok ki§i, gok sertsin dedi. Korktum ve saym konu§maci 30 da-
kika konu§tu. Ikinci konugmacidan izin aldim, belki kendisine 30 dakika 
veremem. Qiinkii, bir ba§kanin en biiyiik giinahi ,konu§macilara e§it fir-
sat tanimamasidir. Burada giinahmizi payla§irsiniz. Nasil payla§acakii-
mz, bilmiyorum. 

Zannediyorum, biraz sarkacagiz, yani bugukta bitmeyecek bu. 

Sayin Aksoy'a sozii vermek istiyorum. Saym Aksoy, PIAR Genel 
Miidiiru. Paris'te lisans, Bogazigi'nde mastir ve giderek, Giilten Kazgan 
Hanim'la iktisat fakiiltesi deneyimi var; ama piyasa kendisini sarmig sar-
malami§. 

Soz kendisinin. 

TEMEL AKSOY — Te§ekkiir ederim. 
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Ben, konu§mamda, Sayin Giiveng'in yaptigi konu§maya atfen bazi 
noktalari belirtecegim. Ama, genel olarak, bizim PIAR olarak 1986 yilinda, 
Avrupa'da Almanya, Japonya ve Amerika'da, Tiirk Hukiimetine yapilma-
smi sagladigimiz aragtirma sonuglarindan size bahsetmek istiyorum. Yi-
ne, GALLUP zincirinin, Japonya adina, Avrupa'da yaptigi aragtirma var; 
ondan 50k kisa bir iki noktaya deginmek istiyorum. Ozellikle, Sayin Gii-
veng'in konu§masina, orada gonderme yapmak istiyorum. 

Qok genel olarak, biz imaji, bir dizi deneyimlerin, izlenimlerin, inang-
larin, fikirlerin, bir bilgilenme siirecinin sonucunda, bizde yaratilan net 
bir sonug olarak niteliyoruz, tarif ediyoruz. Net bir sonug olmasi da §u-
radan kaynaklaniyor: Biitiin bu fikirler, izlenimler, deneyimler, aslmda 
birbirleriyle geligiyor olabilir, arti lar .eksiler gibi, birbirini gotiiriiyor ola-
bilir; o bakimdan, biz imaj meselesini, net bir sonug olarak tarif ediyoruz. 

Bir ki§inin imaji olabilir, bir f irmanin olabilir, bir f i rmamn iirettigi 
bir uriiniin olabilir, bir iiriin grubunun olabilir, bir markanin olabilir, gi-
derek bir iilkenin imaji olabilir. I§te, bizim de bugiin konu§mamizi iize-
rinde yogunlagtirdigimiz konu, Tiirkiye'nin ve genel olarak iilkelerin ima-
ji konusu. 

§imdi biz, nigin imajla ilgileniyoruz? Yani, niye bir firmanin, bir 
iiriiniin ya da bir iilkenin imajim ogrenmeye, eger bu imaj arzu ettigimiz 
gibi degilse, neden bunu degigtirmeye ugra§iyoruz? §u nedenle; Cunkii, 
bir nesne ya da bir iilke, bir insan hakkinda elde ettigimiz imajlar, o ko-
nuda bizim davraniglarimizi etkiliyor, davrani§larimizi degigtiriyor. O 
bakimdan, imajlar bizim igin onemli. Meseleye baktigimiz zaman ,aslm-
da, herhangi bir konu igin, ister ticaret olsun, ister bir iilkenin imaji 
olsun, ister bir kiginin imaji olsun, iig seviyede meseleyi inceliyoruz. i§-
letmeciler bileceklerdir —ozellikle pazarlamada— once bir bilgilenme dii-
zeyi var; yani, bir §eyi tammaniz gerekiyor. Birinci diizey, o konu hak-
kinda bilgi sahibi olmalisiniz. Ikinci diizey ise ,0 konu, o nesne, o iilke, 
o firma, o iiriin, o marka hakkmda bir fikriniz vardir ve nihayet en son 
diizeyde de, biitiin bunlarm net sonucu, birikimi olarak, bir davranigi-
niz vardir. Bu siyasi davranig olabilir ,bir iktisadi davramg olur; ama bir 
tercihiniz vardir. O bakimdan, imaj, bizim igin onemli. Eger, bu, iiriinse, 
satm alma kararini etkiler. Eger, bu, bir iilkenin imaji ise, 0 iilkenin tu-
rizmini etkiler, siyasi konulardaki problemlerimizde, uluslararasi plat-
formda karar alicilari etkiler. Birtakim gruplar, bizim hakkimizda olum-
lu veya olumsuz karar alabilirler. Nihayet, uluslararasi ticareti de etki-
leyebilir. Yani, bir iilkenin imaji, o iilkede bulunan bir f irmayi da etki-
leyeceginden, uluslararasi ticareti de etkiler. Bu bakimdan, imajla ilgile-
niyoruz. Yani, kendi imajimizla, gahsen de, kigi olarak hepimiz ilgileni-
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yoruz. Bir f i rmanm imajiyla da ilgilenebiliyoruz ya da hig aslmda dii§iin-
mesek de, birtakim ki§iler, firmalar, iilkeler hakkinda da bir imaj sahibi-
yiz. Qiinkii, bir ileti§ime maruz kaliyoruz, bir bilgilenmeye maruz kaliyo-
ruz veya kendimizi iradi olarak bilgilendiriyoruz, deneyimler ya§iyoruz ve 
bunun sonucunda birtakim imajlar olu§uyor. Bunlar, giiniin birinde, o 
konuyla ilgili davrani§larimizi belirliyor; biz bunlan gok iyi goziimlesek 
de, goziimlemesek de. 

§imdi, tanimayla imaj arasinda, bir fonksiyon gizdiginiz zaman, dogru 
orantili bir fonksiyon goriiyorsunuz. ingiltere'de yapilmi§ ara§tirmalar var. 
Hangi f irma taniniyor, hangi f i rma hakkinda insanlar olumlu bir imaj a 
sahip? Qok taninan firmalar, gok olumlu imaja sahipler. Dolayisiyla, ta-
ninmak —olumlu veya olumsuz; hig o meseleye girmiyorum— iyi bir 
imajin onko§ulu olarak kar§imiza gikiyor. Iyi bir imaj ise, daha once soy-
ledigim gibi, bizim, tipki bir onceki ili§kide oldugu gibi, davrani§larimizi 
belirliyor. 

Bu imaj ara§tirmalarina, imaj konularina, marketing (pazarlama) dii-
zeyin.de baktigimizda, Tiirkiye'de bunlarm son yillarda daha gok giinde-
me geldigini, iizerinde ara§tirma yapildigini, tarti§ildigmi goriiyoruz. Bu 
da, Tiirkiye'nin di§a agilmasiyla bagintili b i r §ey. Qiinkii, kapali bir top-
lumda, gok fazla imajinizi merak etmezsiniz. Yani, bir Arnavutluk'un, di-
§aridaki imaji, Arnavutluk igin gok onemli olmayabilir; giinkii, nihayet 
kapali bir toplumdur. Uluslararasi siyasi ili§kilerde, ticari ili§kilerde, tu-
rizmde ya da ba§ka tiir ili§kilerde, bu meseleye gok onem atfetmedigin-
den, gok onemli olmayabilir. Ama biz, toplum olarak boyle bir tercihte 
—herkes kabul etsin veya etmesin— bulunduktan sonra, yani ithal ikame-
cilikten, ihracat agirlikli bir ekonomiye gegtikten sonra, ister istemez, 
Tiirkiye imaji, Tiirkiye'nin nasil algilandigi, Tiirkiye hakkinda ne dii§ii-
niildiigii, bu imaj farkli lagmalannm neler oldugu konusunda merak sa-
hibi olmaya ba§ladik. Qiinkii, bizim iktisadi hayatimizi yakindan etkiler 
oldu. Qiinkii, ^otu imajlar, Avrupa Topluluguna girmek niyetinde olan 
bir iilkenin uluslararasi ili§kilerinde, samyorum gok onemli. Ihracat geli-
rini art irmak isteyen bir iilkenin yine iyi bir imaja sahip olmasi, turizm 
gelirine gok ihtiyaci olan bir iilkenin de iyi bir imaja sahip olmasi ge-
rekli. 

Simdi, bu imaj konusu, di§a agilmayla birlikte giindeme geldi. 
Aslinda, biitiin bunlar —Sayin Giiveng'in de dedigi gibi— kendimizi ta-
nimlamamizla, bir anlamda toplum olarak, iilke olarak kendi pro-
filimizi gizmemizle ilgili. Bati 'dan gelen insanlarm bizi ta-
n imalan ya da bizim hakkimizdaki izlenimleri arasindaki farktan da ra-
hatsiz olan bir toplumuz aslinda. Yani, yabanciyla kar§ila§tigimizda, ken-
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dimize doniik sorulann sorulmasmda, yabanci bir turiste, "Tiirkiye'yi na-
sil buldun, bizi nasil buldun? Kadinimiz §oyle, erkegimiz boyle mi?"gibi 
sorulann sorulmasmda, saniyorum toplum olarak bir huzursuzlugumuz 
rol oynuyor. Saym Hocam da ona degindi. Yani, biz kendimizi 
misafirperver niteliyoruz, yardimsever niteliyoruz, koklii bir tarihimiz 
var, gok ozgiin bir kiiltiiriimiiz var §eklinde niteliyoruz; ama, ba§kalari 
bunlari nasil niteliyor, onu da biraz merak ediyoruz. Yani, bu konu yalniz 
di§a agilmanin degil, bu oteden beri olan huzursuzlugun da bir sonucu 
olarak son yillarda gundeme geliyor. 

Bu tiir ara§tirmalar nasil uygulamyor? Onu, gok kisaca anlatmak is-
tiyorum. Bizdeki uygulamasi ile Bati 'daki uygulamasi biraz farkli. Qiin-
kii, bu aragtirma direkt hiikiimet ta ra fmdan bize verildi ve biz, biraz son-
ra anlatacagim §ekliyle bunu tamamladik. Oysa, Japonya'da ve diger iil-
kelerde, ara§tirma kurulugu, hiikiimet ile ili§kide olmuyor, arada mutlaka 
bir tanit im grubu oluyor. Yani, i§i iistlenen bir tanit im grubu var. Tam-
tim grubunun iki §eye ihtiyaci var. Bir tanesi, iizerinde inceleme yapila-
cak toplumlarm, Tiirkiye hakkmdaki bilgi diizeylerini ogrenmek. Ikinci-
si de, daha derine giden bir analiz yaparak, tani tmanm stratejisinin da-
yanacagi bilgileri toplamak. 

§imdi biz, a§agi yukari bu fonksiyonu da ikame edecek, ama daha zi-
yade, hiikiimetin verdigi dogrultuda, hiikiimetin tarif ettigi veya hiikii-
metin ihtiyag duydugu dogrultuda aragtirmamizi yaptik. Yapilan bu-
tiin bu aragtirmalar ister Tiirkiye igin yapilsin, ister Japonya'nin veya bir 
ba§ka iilkenin, ba§ka iilkelerde yaptigi ara§tirmalar olsun genel uygula-
ma, uluslararasi bir ara§tirma zincirince bunun yapilmasidir. Tesadiifen, 
elimde olan Japonya'nin imaj ara§tirmasi —ki, 1970'lerin sonunda yapil-
mi§— bizim ait oldugumuz ara§tirma zinciri GALLUP tarafmdan yapil-
mi§. Benim size gok kisa sonuglar verecegim ara§tirma da, yine bizim 
koordine ettigimiz, Almanya'da EMNIT, Japonya'da NIPON, Amerika'da 
da GALLUP Enstitiisii t a ra fmdan yapilmi§. 

Japonlar konusunda gok kisa bir bilgi verecegim. Bu aragtirma, 1970' 
lerin sonunda, ingiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Italya'da ve Belgika' 
da yapilmi§. Aslinda ara§tirma uzun, burada anlatmak miimkiin degil. O 
nedenle gok kisa bilgi verecegim. Saym Hocam, "Japonlann, ikinci Diin-
ya Savagi sonrasinda kendilerinin, di§anda gok sava§gi bir ulus olarak 
tanmdiklarimn bilincine vardiktan sonra, aslinda oyle olmadiklarmi gos-
termeye gabalayan birtakim faaliyetlerde bulunduklarini" soyledi. 

Japonlar igin yapilan ara§tirmada, "Japonlar saldirgandir" g6rii§iine 
katilanlar, ingiltere'de yiizde 11, digerlerini soylemiyorum, Fransa, Bel-
gika, Almanya ve Italya'da yiizde 2 ila 3 arasmda degi§iyor. Bu, top-
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lumlarm imajlari nasil degi§iyor, onun bir gostergesidir. Ikinci Diinya Sa-
va§iyla 1970'lerin sonu arasinda takribi otuz sene var, bu otuz sene ige-
risinde, gok sava§gi, saldirgan bir ulusun imaji tamamen degi§mi§. Ancak, 
ara§tirma yapilan toplumlann en fazla yiizde 7'si, en az da yiizde 2'si bu-
na katiliyor. 

Japonlar, hemen hemen biitiin iilkelerde, yiizde 60'lar diizeyinde, gok 
gali§an, gok nazik ve etkin insanlar olarak tanimyorlar. 

Tiirkiye'ye ili§kin aragtirma hakkinda kisa bilgiler vermek istiyorum. 
Haziran-Temmuz 1986 aylarmda, Amerika, Japonya ve Almanya'da, so-
ziinii ettigim GALLUP iiyesi kurulu§lar ta rafmdan gergekle§tirildi. Bizim-
le, Ba§bakanlik Basin-Yaym ve Enformasyon Genel Miidtirliigii muhatap 
oldu. Onlar kiiltiir bakanliklarmdan, di§i§leri bakanliklanndan aldiklan 
bilgileri derlediler, bize ilettiler, biz yapabildigimiz olgiide kendi katkila-
rimizi yapip soz konusu iilkelere gonderdik. Onlar kendi iilkelerinde i§leyen, 
i§lemeyen sorulari pilota tabi tu t tuktan sonra soylediler ve bir mutaba-
kata varildi. Bu aragtirmanm ba§lama siireci, normal ulusal bir ara§tir-
madan gok farkli oluyor. Yani, birgok unsuru bir araya getirmek, birgok 
tahdide uymak gerekliligi ortaya gikiyor. 

Bu ara§tirma, genel kamuoyu iizerinde yapilan bir ara§tirma degil, 
kanaat olu§turuculari, elitler iizerinde yapilan bir ara§tirma. Amerika'da 
600, Almanya'da 600, Japonya'da 1300 elit iizerinde yapildi. Bu elitler de, 
yonetimdeki, media'daki, egitimdeki ki§iler ve i§adamlari olarak agiliyor, 
tarif ediliyor. 

Aragtirma sonuglarmdan bazilarmi vermek istiyorum. Kiiltiir ve dii-
§iince bigimi olarak, Amerika, Almanya ve Japonya —ozellikle Amerika 
ve Almanya— bizi, gogunlukla Bati kiiltiiriinii benimsemi§ ama, halen 
Islam kiiltiirii etkisi altinda kalan bir iilke olarak tanimliyor; Japonya'da 
ise, bu gorii§ gok daha kuwet l i . 

Hocam biraz once yanli§ anlamadiysam, Orta Avrupa'da 
bize kar§i olan husumet, "kotii Tiirk imaji", korkarim ki, Amerika'da da 
aym §ekilde vardir dedi. Amerika'da biraz daha iyi. Orada en azmdan, 
fikri yoklar, bilmeyenler biraz daha fazla. Ama, bu iig iilkeyi kiyasladigi-
mizda, bizim hakkimizda en gok filtir sahibi olan iilke, Almanya ve as-
lmda imajimizm en kotii oldugu iilke de —sebebi malum— Almanya. 
imajimizin en iyi oldugu iilke Japonya. Amerika'da dalgalanan bir ko-
nuya gore, degerler, fikirler, imajlar olu§tugunu goriiyoruz. 

Di§ politika konusunda, giivenlik bakimmdan NATO, ekonomik ba-
kimdan Avrupa'ya —AET o zamanlar— bagli bir iilke olarak tanimlani-
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yor. Federal Almanya'da; demokrasiye ula§mayi amacliyor; fakat zaman 
zaman ciddi sorunlarla kar§ila§iyor gorii§iinde olanlar, her 4 ki§iden 3'ii, 
a§agi yukari yiizde 75'i, Japonya'daki kanaat olugturucular, yiizde 60 ora-
mnda, bizim parlamenter bir demokrasiyle idare edildigimiz kanaatinde. 
Yani, gorii§Ier birbirinden ayriliyor. 

Yine, fikirlerin, iilkeler bakimindan farklila§tigi bir konu §udur: "Tiir-
kiye'nih islam diinyasmda etkili ve liderlik bigiminde bir rol iistlenebiie-
cegine inaniyor musunuz?" §eklinde sorulan soruya Almanya'daki kanaat 
olu§turucularm yiizde 74'ii hayir, iistlenemez" diyor. Japonya'da ise bu 
oran joizde 66. Yani, bizim Islam toplumu iizerinde bir liderlik gorevi 
iistlenebilecegimiz imaji en azmdan Almanya'da ve Japonya'da yaygin 
degil. Keza, Amerikada'da boyle. 

Her iig iilkede de genel olarak, bizim sosyalist blokla ili§kimizide, Ba-
ti menfaatlerine zarar getirmeyecek denge politikalari izledigimiz goriisii 
hakim. 

Tiirk halkinm kriz zamanlarmda birlik ve beraberligini gabuk sagla-
yabildigi gorii§u, her iig iilkede de hakim. 

insan haklari konusunda Japonya, bize, diger iilkelere gore gok daha 
olumlu bakiyor. Amerika'daki ve Almanya'daki kanaat olu§turucularm 
yiizde 30 ila 40'l, insan haklarina saygi gostermedigimiz g6rii§iindeler. Her 
iki toplumun yiizde 46-53'ii ise, Tiirk toplumunu, insan haklarini gegici 
olarak askiya alabilen, zaman zaman bundan vazgegebilen bir toplum ola-
rak belirtiyor. 

Dii§iince ve dii§iinceyi agiklama ozgiirlugii t am olarak vardir diyen-
ler, Amerika'da yiizde 5, Almanya'da yiizde 2. Bu konuda, Japonya bize. 
gok olumlu bakiyor. Japon kanaat olugturuculann yakla§ik yiizde 40'i, 
Tiirkiye'de tam bir dii§iince ve dii§iinceyi agiklama ozgiirliigii vardir izle-
nimine sahipler. 

Amerika tarafmdan, dinin gok giiglii oldugu bir toplum olarak goriilii-
yoruz. Keza, Federal Almanya ve Japonya da bizi, dinin gok giiglii oldu-
gu bir toplum olarak goriiyor. Yine, Amerika'da, Almanya'da ve Japonya' 
da, feodal bolgelerin, feodal bazi ya§am tarzlarmm hala siirmekte oldugu 
bir toplum oldugumuz imaji yaygin. Dogu ve Bati kiiltiMerini kaynagti-
ran bir toplum oldugumuz imaji yaygin. 

Burada, gok atipik bir ornek vermek istiyorum. "Uyu§turucu iiretim ve 
kagakgiliginda onde gelen bir iilkedir" konusunda, Amerika'daki kanaat 
olu§turanlarin yarisi buna katilirken, Federal Almanya'da a§agi yukari bu 
oran ayniyken, Japonya'da yiizde 22'ye diigiiyor. Yani, Japon toplumu, bi-
ze bakmakta daha farkli. 
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Bu tiir ara§tirmalarda uygulama nasil oluyor? §u §ekilde oluyor: Da-
ha once soyledigim gibi, bu tiir ara§tirmalar yapildiktan sonra, toplum-
larm, bizim toplumumuz, bizim ulusumuz ve bizim iilkemiz, yani, Tiirk 
ve Tiirkiye konularmda bilgi diizeyleri ogreniliyor. Bunun iizerinde, ima-
ji belirleyen, yani ben Tiirkleri iyi bilirim, Tiirkler iyi insanlardir, Tiir-
kiye iyi bir iilkedir, giizel bir iilkedir gorii§lerinin altmda, size daha on-
ce okudugum unsurlar yer aliyor. Dolayisiyla, "iyi Tiirk veya kotii Tiirk" 
imaji nereden kaynaklaniyor, bunlari bize ogretiyor. Bunlara dayanarak 
bir strateji geli§tirmek miimkiin. Yani, ben Japonya'da nispeten az tani-
niyorum, bunu nasil artirabilirim? Amerika'da, kotii tamnmakla birlikte 
az tanmiyorum. Dolayisiyla, bu avantaj imi nasil kullamrim? Almanya'da 
gok tanmiyorum, ama kotii tanmiyorum. Bunu zamanla nasil degi§tirebi-
lirim gibi genel bir tani tma siyaseti, tanitma politikasi altinda, her iilkeye 
uygulanacak tanit im stratejisi farklidir. Genellikle, Bati 'da bu tiir imaj 
gali§malarmdan sonra, bir veya birkag tamtim grubu meseleyi iistleniyor 
ve belirlenen siyaset ve stratejiler dogrultusunda her iilkeye tanitim 
yapiyorlar. Ama, yapmadiklari bir §ey var ki, topyekiin bir strateji uygu-
lamiyorlar. Yani, Kiiltiir Bakanligindan veya Di§i§leri Bakanligindan, her 
yere aym posterin, her yere aym mesaj in verilmesi, tabii yararli ama, et-
kili degil ya da hedefi vurmuyor, yapmak istediklerimizi tam yapmiyor. 

£ok te§ekkiir ederim. (Alki§lar) 

241 





/ 

TARTI§MA 

BALKAN — Te§ekkiir ederim. 

Ben zannediyorum ki, soru sormak iizere ikiger dakika dort ki§iye soz 
verebilirim. Sonra, konugmacilara zaman veririm ,hepsini birden cevap-
larlar. 

Buyurun Sayin Gole. 

YRD. DOg. DR. NlLtTFER GOLE — Qok kisaca bir gozlemde bu-
lunmak istiyorum. Bu imaj meseleleri geldigi vakit, hep bizi nasil gorii-
yorlar konusunda bir fiksasyonumuz var. Bati bizi nasil goriiyor, Bati 
bizi nasil gozliiyor gibi. Bir de bizlerin ba§ka iilkeler hakkinda yarattigi 
imajlar var. "Tiirkler, Yunanlilari nasil goriiyor, Yunanlilar Tiirkleri na -
sil goriiyor?" diye, PIAR-SIAR gergevesi iginde bir aragtirma yapilmi§ti. 
Qok kiigiik bir ornek verecegim. Son konu§ma sirasinda, Nermin Abadan 
Unat, "iktidar odaklan unutuluyor" demi§ti. Aslmda, toplumsal ili§kilerin 
igerisinde, iktidar ili§kilerinin oldugunu unutmamamiz gerekiyor ve sa-
myorum ki, ozellikle iilkeler arasmdaki imajlar, bize, iktidar ili§kileri ko-
nusunda gok ipuglan vermektedir. "Tiirkler, Yunanlilari nasil goriiyor?" 
konulu gok kiigiik bir ornekte, "Yunanlilari nasil goriiyorsunuz?" diye 
sordugumuz vakit, "gok seviyoruz, kom§ularimiz, beraber raki igiyoruz, 
aym yemekleri payla§iyoruz" §eklinde cevaplar alabiliyoruz. Biz ara§tir-
macilar, eldeki ilk analize gore, Tiirkler, Yunanlilari gok seviyor ve ban§ 
istiyor sonucunu gikarabiliriz. Fakat, ortaya yava§ yava§ bir imge giki-
yor, bir imaj gikiyor. Nasil, Bati'li bize §amar oglam, yahut barbar ola-
rak bakiyor. Biz de Yunanlilardan bahsederken, siirekli olarak, "biz on-
lari gok severiz, yalniz §imariklar, hatta biraz hoppalar, giivenilir degil-
ler, kaypaklar" diyoruz. Bu tiir imgeler ba§liyor. "Boyle olmasalar daha 
iyi anla§acagiz. Qok fazla da ileri giderlerse, cezalarini veririz, onlari ye-
rine oturturuz" gibi, esasinda dii§iindiiguniiz vakit, bir kadin imaji giki-
yor. Yani ,diyebiliriz ki, Tiirkler, bir agidan Yunanlilari gok seviyorlar; 
bir Akdeniz ailesi iginde, kadin roliinii vermi§ durumdalar. Yani, fazla; 

ileri gitmesinler... Hakikaten, Osmanli toplumunda da, boyle bir killi, 
ba§ka medeniyetlerin iizerine oturmu§ erkek imaji var. (Giilmeler) 
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§unu soylemek istiyordum: Boyle olunca imajlarin ardmdaki iktidar 
ili§kilerini unutmamak, e§itsiz toplumsal ili§kileri gozardi etmemek ge-
kir. 

BALKAN — Te§ekkiir ederim. , 

Buyurun Sayin Topuz. 

HIFZI TOPUZ — Iki konu§maciyi da gayet biiyiik ilgiyle dinledik. 
Yalmz, §unu soyleyeyim, bu konu§malarda benim gozlemim §u oldu: Tiirk 
imaji, zamana ve iilkelere gore degi§iyor. Temel Aksoy israria iistiinde 
durdu. Tiirk imaji, gegen yiizyilda ba§kaydi, bugiin ba§ka. Bugiin iyi mi, 
kotii mii, Amerika'da nasil, Japonya'da nasil, onlar ilging §eyler; ama, 
bugiin yaratilan bir imaj var. Bugiinkii, giincel imajimiz nedir? Bu imaj, 
askeri darbelere dayaniyor. Bu imaj, cezaevindeki durumlara dayaniyor. 
Bu imaj insan haklarina dayaniyor. Biitiin bunlari silebilir miyiz? Nasil 
sileriz? Kamuoyu yaratmakla mi, ileti§im araglariyla mi? Hayir, boyle 
§ey olmaz. Bunlara sebebiyet veren olaylari yaratmamak lazim. Yoksa, 
k'olay kolay bunlari diizeltemeyiz. Biz boyle bir imaj yarattiysak, bunun 
nedenleri var; bunlari yaratmamak lazim. 

Te§ekkiir ederim. (Alki§lar) 

BALKAN — Te§ekkiir ederim. 

Buyurun. 

RIDVAN QONGUR — Ben konu§ma dersiyle ugragiyorum. Oziir 
dilerim, en az 15-20 dakika konu§ulabilecek bir konuda dinlediklerimi ve 
dinlediklerim iizerine kuracagim soruyu iki dakikaya nasil sigdiracagim? 
Samyorum yarim dakikasi gitti, 1,5 dakika kaldi. 

Tiirkiye'de 1980'lerde, ba§ta iiniversite olmak iizere, Tiirk'iin aydin, 
dii§iinen insanlari olarak, binlerce yil otesinden 18 Ekim 1988 giiniine ge-
len bu milletin tarihini biliyor muyuz? Onun igin, acaba, Miibeccel Kiray 
Hocamiz dahil,Sayin Giiveng dahil, geng konu§macimiz dahil, Tiirkiye'de 
ewe la , Tiirk'iin kimliginin ara§tinlmasi geregine ve bunun igin de biitiin 
universitelerde yeteri kadar sosyologun yeti§tirilmesine, bulundurulma-
sina, saglanmasma inaniyor muyuz? 

Binlerce yildan bu yana, Dogu'ya, Bati'ya, Arap'a, Japon'a, Ameri-
kan'a, Alman'a, Fransiz'a ne gibi tesir ettim, ne gibi miinasebetlerim ol-
du? Herkes bir §eyler soyliiyor; bunlari aragtiralim. 

Hocam, soylediginiz k i taplann hepsini bulmak isterim. Hepsini oku-
mak isterim. Hepsini diigunmek isterim. Ama, Istanbul'dan Iskenderun'a 
giden Marmara gemisinde, Sorbon'u bitirmi§, Jozet Kloze isminde, yirmi 
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kiisur yaginda bir ki§iyle yarim yamalak ingilizceyle tarti§tik, konu§tuk. 
Ondort giin sonra, Jozet Kloze'nin goziinden ya§ aktigini gordiim ben. 
"Bu nasil bir millet?" dedi. Anlatamam, vakit vermiyorsunuz. 

BA§KAN — Evet, vermeyecegim miisaade ederseniz. Liitfen sorunuza 
gelin. 

PJDVAN QONGUR — Bakin, Tiirk'ii, kadinmi, insanmi, cografyasim 
bilmeyen, Paris ' te yeti§mi§, Sorbon'da okumu§ Jozet Hanim, ondort giin 
iginde nasil bir millet gordu, Adana'dan ugaga binip gittikten sonra, ay-
larca siiren mektupla§mayla anlatti bana. 

Evvela, "Tiirk kim, bizim kimligimiz ne?" sorusunu, bizim aydimmiz 
ve bizim ilim adamimiz degerlendirmeli. Bunun igin de sosyologlara ihti-
yag var. Var mi, yok mu? Sorum bu. 

Te§ekkiir ederim. 

BALKAN — Te§ekkiir ederim. 

Buyurun Sayin Neyzi. 

DR. NEZIH NEYZl — Sayin Giiveng'in Viyana hikayesine bir husus 
ilave etmek istiyorum. Malum, Kara Mustafa Pa§a, Viyana'yi zaptedemi-
yor. Ustunden 500 sene gegiyor, bir Avusturya firmasi, 10 tane Tiirk i§gi-
si davet ediyor ve bunlarin bir tanesi gali§miyor. Adam soruyor, "niye 
gali§miyorsun?" diyor. "Ben onba§iyim, gali§mam, kontrol ediyorum" di-
yor. "Peki, adin ne?" diyor. "Kara Mustafa" diyor. Velhasil, hig kurtula-
miyorlar bizden. 

Yalniz merak ettigim bir konu var. "Japonlar 600 tane kitap hazir-
latti' 'demi§tiniz. Acaba, bunlarin bir envanteri sizde mevcut mu? 

Te§ekkiir ediyorum. 

BAfjKAN — Te§ekkur ediyorum. 

Buyurun Sayin Aziz. 

PROF. DR. AYSEL AZIZ — Soz verdiginiz igin te§ekkiir ederim. Bir 
dakikada ozetlemeye gali§acagim. 

Saym Topuz, muhakkak ki, gok giizel bir konuya degindiler; Tiirki-
ye'deki olgulann, kimlik olu§turmada etkili olduguna. Ben buna ek ola-
rak, kendilerinin biraz yadsidigi bir konuya deginmek istiyorum. Kitle 
ileti§im araglarimn, saniyorum ki, kimlik olu§turmada gok onemli bir rolii 
var. tTstelik, kendileri, UNESCO'da uzun zaman bulundular ve az geli§-
mi§ lilkelerin sorunlari buydu. En gok yakmdiklari konu, tek yonlii haber 
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aki§i konusuydu. O bakimdan, sanirim ki, kimlik olu§turmada, kitle ile-
ti§im araglarmm olumlu veya olumsuz yakla§imlari, bu bizim eski imaji-
mizi giderecek niteliktedir. 

Benim kisaca anlatmak istedigim §u: 1985 yilinda Amerika'da idim 
ki, Amerika —Sayin Aksoy degindiler— Tiirkiye hakkinda en az bilgi sa-
hibi olandir. Universite mezunu bile, ilgingtir, Tiirkiye'nin nerede oldugu-
nu bilmiyor. Tiirkiye'yi Latin Amerika iilkesi olarak gorenler vardi. "Ben 
nereliyim?" diye sordugumda, bana Iranli dediler, Lubnanli dediler, Qe-
koslovakyali dediler; ama, bir tiirlii Tiirkiye'yi bulamadilar. Yani, oyle bir 
bilgisizlik var ve saniyorum ki, bu bilgisizlikte kitle ileti§im araglarmm 
rolii gok biiyiik; bunu yadsiyamayiz. 

§imdi benim sormak istedigim soru §u: PIAR'm yapmi§ oldugu kimlik 
olu§turma ara§tirmalarinda, kimligin hangi kanallardan olugtugu konu-
sunda sorular soruldu mu? Buradan, §una gelmek istiyorum: Kitle ileti-
§im araglarmm, bu kimlik olu§turmadaki yeri nedir? Bu ara§tirildi mi? 
Acaba, ara§tinlmasi gerekir mi diye du§iinuyorum. Suskunlugun, kitle ile-
ti§im araglarmm tek yonlii haber aki§i veya bazi haberlere yer vermeyi-
§inde rolii olabilir mi? 

Te§ekkiir ederim. 

BA§KAN — Once Sayin Giiveng'e, sonra Saym Aksoy'a soz veriyo-
rum. 

Buyurun. 

PROF. DR. BOZKURT GUVENQ — Arkada§imiz, "iktidar odaklari-
ni unutmaymiz" dedi. Katiliyorum; ama, yalniz iktidar odaklarina da ta-
kilip kalmamak lazim. Iktidar odaklarindan bagimsiz bir ileti§im diinya-
smda ya§iyoruz. Hatta, iktidar odaklari, kendi di§larindaki diinyamn di-
namigi kargisinda, bazen kendilerini aciz hissediyorlar. Kapali bir diin-
yada degiliz, kiigiilen bir diinyadayiz. Iktidar odaklarinin da bir etkisi 
var; fakat, sizin diger dediklerinize katilmakla beraber, o kadar da gok 
cnu vurgulayamiyorum. 

Hifzi Arkada§ima katiliyorum. "Sen de higbir §ey yapmadm mi kar-
de§im?" demi§. Adam kusurlu, adam kotii niyetli; ama, yani senin hig mi 
kusurun yoktu? Evet, bizim de var. Tokyo Universitesinde bir konferan-
sa davetliydim, sabah erkenden kalktim, kahvemi igiyorum, heyecanli-
yim; saat 08.00 ajansmda, Agca'nm, Papa'yi vurdugu haberi geldi. 

§imdi, degerli arkada§larim, size bir imge verdim. 300 yil, bu Papa ' 
lik, Tiirklerle ugra§mi§, tam bunu silmeye kalkiyoruz, birisi, oylesine bir 
planlama yapiyor ki, bir Tiirk, Papa'yi vuruyor. Yani, boylece, yiiz yillik 
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emek, bir giinde bo§a gidiyor. Kim yapmi§sa, miithi§ bir segim bu. Yani, 
hayran kaliyorum. Bunun Agca'nm gok otesinde bir biling oldugunu dii§ii-
niiyorum. Yani, boyle etkiler var. 

§imdi, Ridvan Arkada§imin sorusu, dogru ve gegerli. Biz ne yaptik? 
Aslmda, konu§mamin ba§mda, imaj la, kimlik sorununu ayirmaya gali§-
tim. Biz kimlik pe§indeyiz. Biz Tiirkler kimiz? Bu soruyu ilk ortaya atan 
ben degilim; ama, a§agi y u k a n 1980'lerden beri bu konu iizerinde gali§i-
yorum. 1985'e kadar, bir kismi odiing olmak iizere, kullanabilecegim tari-
hi kaynaklann sayisi 70'i bulamadi. Bunu Tiirkiye'de higbir ara§tirma ku-
rumuna satamadim. Satmaya gali§tigimda, aldigim cevap §udur: Hocam, 
§imdi sen bu tarihi kimlik sorusunu, kiiltiir tarihini bir yere birak. Sen, 
Malazgirt ' ten ba§la, anlat bize ne oldugunu yahut Harzem§ah'tan ba§la 
anlat yahut Atatiirk'ten ba§la anlat; ama iigiinii bir araya getirme. Tarih 
Kurumumuzun tu tumu bu olmu§tur, iiniversitelerimizin tu tumu da bu 
olmu§tur. tTniversitenin ara§tirma fonlarmdan bir kuru§ alamadun; ama 
projeyi, Smiza Sonyene sundugumda, bir yillik bir burs geldi ve 600 kay-
nakla dondiim. Gelecek yil kitap ortaya gikacaktir. Kiiltiir tarihimiz bo-
yunca biz Tiirkler kimler olageldik, kendimizi nasil algiladik? Bugiin ne-
rede oldugumuzun cevabi burada kararla§tirilacak, oylanacak, parlamen-
toda kanunla diizeltilecek bir olay degildir, tarihimizi bilmemizden geger. 
Sizin sorunuz igerisinde, sormadigmiz, ama satirlar arasinda var olan bir 
baska yargi vardi: Kiiltiir tarihini bilmeyen bir toplum, kimlikten soz 
edemez. 

Bugiin kim oldugumuzun cevabi, Anayasada yazili degildir. Kim oldu-
gumuzun cevabi, kiiltiir tarihindedir. Ama bize o kadar tar ih anlattilar. 
O kiiltiir tarihi degildi. Askeri tarihti, siyasi tarihti, egitim tarihiydi, dip-
lomasi tarihiydi; ama, kiiltiir tarihi degildi. Kiiltiir tarihini, biz yapmadik, 
yapan milletlerin sayisi da gok fazla degil. Zor bir i§. Ben bunu, grup ga-
li§masiyla, fiktif projeyi I§ Bankasina satmaya gali§tim. Yani, satmaya 
gali§maktan kastim, para kar§iligi degil, bunu destekler misiniz anlamin-
da. Dediler ki, biz o parayla yiiz tane kitap yaymlanz. Yayinladilar. ya-
yinliyorlar tabii. Bunu bankaya satamazsaniz, parasiz liniversiteye nasil 
satarsiniz? 

Yapabildigimiz bu. Kiiltiir tarihimizi bilirsek, kim oldugumuzu da bi-
lecegiz. Ama, bunu da yalniz bilmekle kalmayalim. Bunu ogrendikge de, 
di§arida ne yapabiliriz konusuna girmemiz gerekir. 

Te§ekkiir ederim. 

BA§KAN — Tegekkur ederim. 
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Buyurun Sayin Aksoy. 

TEMEL AKSOY — Ben de kisaca cevap vermek istiyorum. Onoelikle, 
Hifzi Topuz Bey'in soyledigine ben de katiliyorum. Tiirkiye'yi tanitmak, 
digarida promosyonunu saglamak derken, aslinda hep satir arasinda Tiir-
kiye'yi bir product olarak almak, yani meseleyi marketing ta rafmdan go-
riip, once product'in nasil algilandigmi, benim o product'i nasil algilatmak 
istedigimi bulup, buna bir strateji in§a edip, sonra onun tanitimini yap-
mak. Eger, product kotiiyse, product birtakim defolari igeriyorsa, onun 
tanitimini yapmak zaten sakincalidir. Ya da 50k iyi taraflar im tanit-
mak zorundasiniz. O bakimdan katiliyorum, ama yine de bazi unsurlar 
bakimmdan da hig tanitma yapilmaz, hig imaj aragtirmasi yapilamaz go-
riigiinde de degilim. Qiinkii, oyle birtakim konular var ki, dediginiz unsur-
lardan gok ayri, o hat devam edebilir. 

Saym Ridvan Qongur'un, "Tiirk kimdir, Tiirk'ii biz taniyor muyuz, 
Tiirk'ii nasil biliyoruz?" sorusuna gelince. Tarihsel olarak degil, ama bu-
giinkii kesit itibariyle bir Tiirk'iin yagam bigimi, bir Tiirk'iin deger bigi-
mi, bir Tiirk'iin fikirleri, Tiirk'iin AT'ye bakigi, Tiirk'iin yabanci iilkelere 
bakigi, Tiirk'iin evinde ne kadar mobilya oldugu, Tiirk'iin kagta kalktigi, 
kagta yattigi gibi gok ayrmtilara da giren bir tek kigi igin ya da bir tek 
kurulug igin yapilmami§, ama yapilagelmig, ozellikle son iki vilda gok 
yogun aragtirmalar var. Bunlari derlemek ve ozellikle iiniversitelere fay-
dalanilmak iizere sunmak istiyoruz. Yani, Tiirk toplumunun ,bir anlamda 
kumagini, dokusunu bize ogreten, bizim toplumun davranigini, diigiince 
bigimini deger sistemini anlatan birtakim aragtirmalarimiz var, bunlar-
dan da sizleri yararlandirmayi diigiiniiyoruz. 

Media izlemeleri tabii ki soruldu, yani klasik olarak soruldu. Zaten 
bunlar, kanaat olugturuculariyla yapildigi igin, bunlarm iizerine bir mass 
media ile tanit im yapmak da zaten miimkiin degil. Bu aragtirma, aym za-
manda belirli bir lobbying (lobicilik) faaliyetinin yapilabilmesi igin de 
yapilmi§ti. Yani, genel kamuoyunda yapilmadigi igin, mass media'dan ya-
rarlanilmayacagi diigiiniilerek gok ayrintiya girilmedi; ama, s tandart 
media sorulari var, ama media davrani§lari yok. 

BA§KAN — Tegekkur ederim. 

Sayin Neyzi, sorumun bir tanesine, Sayin Giiveng cevap vermedi di-
yor. 

PROF. DR. BOZKURT GtTVENQ — Efendim, envanter sordunuz. 
Notlarima baktim, adini almamigim. Bende envanter yok; ama bu konuda 
bir Fransiz tarihgisinin, Fransizca bir kitabi var, size 0 kitabin bibliyog-

248 



rafyasmi ula§tiracagim. Qok ciddi bir aragtirmaci. Bu imaj degi§ikligi igin 
neler yapildigini tek tek incelemi§. 

Te§ekkiir ederim. 

BALKAN — gok te§ekkiir ederim. 

Bu imaj meselesinde, ba§kan olarak son bir §eyi hatirlatarak bitir-
mek istiyorum. 

Turkiye imaji diye bir §ey olacaksa eger, Tiirk toplumunun, yani in-
samnin her an degigtigini, eski gruplarin yerine yeni gruplar olu§turdu-
gunu, yeni gruplarin dokusundan, dii§iincesine kadar her geyinin degi§-
mekte oldugunu unutmayin. Bugiin tanitacagimz Tiirk, yarm ya olacak-
tir, ya olmayacaktir. Degi§me boyutu ve zaman boyutu olmadan, ig grup-
lar ele almmadan higbir §eyin yapilabilecegine kani degilim. Tabii, herkes 
bunun farkindadir. Yalniz, son soz olarak soylemekten kendimi alamadim. 

Dordiincii oturumu kapatiyorum. Hepinize gok te§ekkiir ederim. 
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BEfjINCi OTURUM 

DClVYADA k a m u o y u a r a § t i r m a l a r i n a 

lLi§Ki]V O R N E K O L A Y L A R 

BA§KAN: 

Dr. Hifzi T O P U Z 





WDR KAMUOYU ARA§TIRMALARI 

Dr. Joseph ECKARDT 

BALKAN — Sayin katilimcilar, sevgili arkada§lar, sayin konuklar; 
hepinizi selamlarim. Sempozyumun Be§inci Oturumunu agiyorum. 

Bugunkii oturumun konusu, Diinyada Kamuoyu Ara§tirmalanna ili§-
kin Ornek Olaylar. 

Bu oturumda konu§acak arkada§lari buraya davet etmek istiyorum: 
Mr. Joseph Eckardt, Tamas Szecsko, Dr. Per t t i Suhonen. 

§imdi, bu konuklanmiz hakkinda, kisaca bilgi vermek isterim. Dr. 
Joseph Eckardt ' tan ba§layayim. 1932 yilinda Budape§te'de dogmu§. 1968' 
de Almanya'nin Koln §ehrindeki Colonya Universitesinde ara§tirmalari-
ni tamamlami§. Sonra, felsefe ve sosyal psikoloji doktorasi yapmi§. 1976 
yilindan beri de Bati Almanya Radyo Televizyon Kurumunda (WDR) da-
m§man olarak gali§iyor; alani, kamuoyu. Toplantimiza gelmeyi kabul et-
tigi igin, kendisine te§ekkiir ederim. 

Ikinci siradaki katilimci Tamas Szecsko. Tamas Szecsko, benim gok 
eski arkadagim. UNESCO'da yillarca beraber gali§tik. Kendisi uluslarara-
si alanda biiyiik iin yapmi§ bir ara§tirmacidir. Simdi, Macaristan'da Ka-
muoyu Ara§tirma Enstitiisiiniin Genel Miidiirii olarak gorev yapiyor. Da-
ha e w e l de, Macar Radyo Televizyon Kurumunun ara§tirma merkezini 
yonetiyordu; zaten o merkez, benim anladigim kadariyla, kamuoyu ara§-
tirma merkezi oldu. Dedigim gibi, uluslararasi alanda gok taninmi§ bir 
ki§iligi var. UNESCO'nun genel konferansina ve ileti§im komitesi top-
lantilarina, her zaman Macaristan temsilcisi olarak katildi. Ayni zaman-
da UNESCO uzmani olarak, bizim o zaman diizenledigimiz toplantilara 
katildi, gorev aldi ve Macarca yayimlanmi§, kamuoyu ve ileti§im ara§tir-
malari iizerinde iig dort kitabi var. Onun di§mda, Ingilizce olarak basil-
mi§ iki kitabi var. Biri, "Communication and Change"dir. Amerika'da ba-
silmi§. Ikincisini UNESCO gegen yil bastirdi. O da, reklamcilik alamnda 
gok uluslu ortakliklarin rolvi iizerinde yaptigi bir ara§tirma. Bu ara§tir-

253 



mayi, yalniz yapmadi. Bir kurul olu§turuldu, onun bagkaniydi; ama, bazi 
boliimleri kaleme alan Tamas Szecsko oldu. 

Multinational advertising ajanlari alaninda, benim e§ine rastlamadi-
gim bir aragtirma. Biitiin bu alanda multinational'ler nasil galigiyorlar, 
onlari gosteren egsiz bir aragtirmamn sahibi. Aramizda bulundugu igin 
biiyiik kivang duyuyorum. 

Pert t i Suhonen, Finlandiya'dan geliyor, Tampere Oniversitesinde, sos-
yal bilimler enstitiisiiniin miidiir yardimcisi. Kendisini burada tanidik; 
ama, daha ewe l , kendisi, bize, Tampere Universitesinde Mass Com-
munication ve Journalism Depertment Miidiirii Carle Norlensdrok tara-
fmdan onerildi. Carle uluslararasmda 50k sayginligi olan bir arkadagi-
mizdir. Suhonen'in aramizda bulunmasindan dolayi 50k sevindik. 

Dordiincii katilimci §u anda burada degil. Geldigi zaman, herhalde 
benim tamtmama liizum kalmayacak, Nuri Qolakoglu. 

PROF. DR. NERMlN ABADAN UNAT — TRT'yi Abdullah Yazici 
temsil edecek: 

BALKAN — TRT konusundaki bildiriyi Abdullah Bey sunacakmig. 
Kendilerini buraya davet ediyorum. 

Abdullah Bey'i de burada gormekle seviniyorum; bir yil TRT'de be-
raber galigtik. O zamandan beri ilk defa goriiyorum. Yani, goriigmeyeli 
14 yil oluyor. 

Ilk sozii, program geregince, Dr. Eckardt'a veriyorum. 

DR. JOSEPH ECKARDT — Sempozyumu diizenleyenlere, bana yo-
nelttikleri nazik davet igin te§ekkiir ediyorum ve boylece huzurunuzda 
Federal Almanya'da media aragtirmalari konusunda yapilan galigmalar-
dan bansetme firsatina sahip olacagim. Konugmami, diin ve onceki giin din-
ledigim konugmalarin lgigi altmda degigtirdim. Daha gok dun ve onceki 
giin tartigilan konular iizerine bir geyler soylemek istiyorum. Bunlar, sa-
myorum sizi daha gok ilgilendiren sorunlar ve bu yiizden bir kagittan 
okuyarak degil, serbest konugacagim. 

§imdi size, galigtigim kurumdan, WDR'den soz etmek istiyorum. 
WDR, aym zamanda hem radyo hem de televizyon programlari yapan 
bir kurulugtur ve bu alanda Almanya'nin en biiyiik kuruluglarindan bi-
ridir. 4500 kigi kadrolu olarak galigiyor. 10 bin, 12 bin arasinda da serbest 
galigam var. Her giin beg radyo programimiz ve 1,5 televizyon programi-
miz var. 
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Media ara§t i rmalannm ve kamuoyu yoklamalarimn boyle bir radyo 
televizyon kurumunda ne i§i var?" diye sorabilirsiniz. Bir media'nin ya-
salara uygun gali§abilmesi igin, yani yasalarm kendisinden bekledigi go-
revi yerine getirebilmesi igin, programlarinin izleyiciler ta ra fmdan nasil 
anlagildigi, onlar iizerinde nasil bir etki yaptigmin bilinmesi gerekir ve 
bu yiizden de bizim, size biraz sonra anlatmak istedigim, geni§ bir ara§-
t i rma gali§mamiz var. 

Ilk once, ara§tirmalarm orgiitleni§i hakkinda birkag §ey soylemek is-
tiyorum. 

Bu ara§tirmalar, birkag elde toplanmi§ durumda. Kanallardan biri, 
benim §u anda yaptigim gibi, uzmanlann konferanslarindan ve yaptik-
l a n gali§malardan olu§uyor. Burada, ara§tirmayla ilgili sorunlar ve ko-
nular tarti§iliyor ve agiklanmaya gali§iliyor. Radyo alaninda, bu tiir gali§-
malardan be§ tane var. 

Bunun yanmda, yine aym i§le ugra§an kamusal kurumlar var ve ikin-
ci bir kanali da, bagimsiz, ozel ara§tirma kurulu§lan olu§turuyor. Bun-
lar, demin soyledigim kurulu§larla birlikte gali§iyorlar ve §u anda Al-
manya'da kayitli olarak gali§an 170 bagimsiz ara§tirma kurulu§u var. Bu-
nun yanmda, yine aym i§i yapan yiizlerce kiigiik kurulu§ daha var. 

\ i » 
§imdi, diin ve onceki giin dinledigim konu§malarla ilgili bir §eyler 

soylemek istiyorum. 

Parti lerin ve ge§itli kurumlann, ornegin partilerin, kendi iglerinde de 
ara§tirma enstitiileri ya da ara§tirma birimleri olu§turmalari gerektigin-
den soz edildi. Ben bunu, Federal Almanya'daki deneyimi goz oniinde tu-
tarak soylersem, yanli§ buluyorum. Qiinkii bence, ara§tirma talebinde bu-
lunanlar ve talep iizerine ara§tirmayi yapanlann tam bir bagimsizligi ge-
rekli. Ara§tirmayi yapanlar, talepte bulunanlann istekleri dogrultusunda 
herhangi bir §ekilde ara§t irmalannm yoniinii degi§tirmemeli. Hatta bu, 
iginde bulundugum kurumun ig orgiitlenmesinde de bu §ekilde diizenlen-
mi§ durumda; ara§tirma boliimii tiimiiyle bagimsiz gali§iyor. Ben bir me-
dia ara§tirmacisi olarak, dogrudan dogruya kendi intendantima bagliyim 
ve o da, gali§mamda bana tiimiiyle bagimsizlik tamyor. Bu tabii, gok ya-
rarh bir §ey. Ornegin, program yapan insanlar, program direktorleri, ken-
di yaptiklari programlarin daha gok begenildigini, daha gok tutuldugunu 
ve daha gok ki§i ta ra fmdan izlendigini, birer ara§tirma sonucu olarak gor-
mek isteyebilirler ve boyle bir durumda, tabii ki ara§tirma iizerinde hig-
bir etkileri olamiyor; ne isterlerse istesinler. Bu da, ornegin bir parti igin-
de ara§tirmalar yapillrsa ,bunun ne kadar sakincali sonuglar verebilecegi-
nin bir kiigiik ornegi. Almanya'da ara§tirmalann orgiitlenmesi iizerine 
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daha gok §ey soylemek miimkiin; ama, burada kesmek istiyorum bu ko-
nuyu. 

Simdi, ugra§tigim alanlarla ilgili gok kabaca bir bilgi vermek istiyo-
rum. Tabii, ba§langigta bir ikili ayrim var, televizyon ve radyo yaymla-
riyla ilgili. Televizyonda yaptigimiz §ey, bir izleyici aragtirmasi ya da 
ba§ka bir deyi§le, ulagim ara§tirmasi, bu yayinlarin nereye kadar ula§tigi 
ve nasil ula§tigi. Bu gok geli§kin bir mekanik olgiim sistemiyle gergekle§-
tiriliyor. Bu i§ §oyle yapiliyor: Yakla§ik 3000 ev segtik kendimize ve bu 
3000 evde, yakla§ik 8000 insan ya§iyor. Bu evlerde, televizyonla, televiz-
yonun takili oldugu priz arasina yerlegtirilen bir aletle, televizyonun han-
gi saatte ve hangi dakikada agildigmi, hangi kanahn izlendigini olgebili-
yorsunuz ve bu olgiimler, telefonla bir merkeze bildiriliyor ve bu i§ her 
gece yapiliyor ve her gece bu bildirildigi merkezde sonuglar degerlendirili-
yor. Boylece, programm yaymlandiginm hemen ertesi sabahi, bir gece on-
ce yayinladigimiz programm, izleyiciler iizerinde yaptigi etkiyi ve onlarin 
bu programlari nasil algiladiklarmi ogrenebiliyoruz. Bunlar, merkeze 
elektronik olarak iletildigi igin, hemen televizyonun diigmesine basip, so-
nuglari almamiz miimkiin olabiliyor. 

Bu son derece geli§kin bir sistem. Ancak, bunu daha fazla anlatma-
yayim. §imdi, yine dim ve onceki giinkii konu§malara baglayarak, ba§-
ka bir konuya gegmek istiyorum. 

Nasil oluyor da, biz sadece 3000 evdeki televizyonu izleyerek, 60 mil-
yonluk bir iilkede ya§ayan insanlarm televizyon yayinlanyla ilgili tavir-
larmi olgebiliyoruz? 

Diin de bir soru vesilesiyle kisaca soyledigim gibi, Federal Alman-
ya'da istatistiki veriler diizenli olarak yayinlanir ve bu istatistiki veri-
lere bakarak, televizyon seyreden insanlarm demografik yapisi hakkin-
da kesin bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu, tabii ki orneklem segiminde gok 
faydali olur. Segtiginiz orneklemin demografik yapisinm, Federal Alman-
ya'daki genel demografik yapiya uygun olu§unu her an kontrol edebilir-
siniz. Bu verilerin yaymlanmasi, bize bu olanagi sagliyor ve bu ornek-
lemden aldigimiz sonuglarla da, bu kiigiik grubun tavrma bakarak, bii-
tiin Federal Almanya'daki etkiyi, televizyon programlari konusundaki 
tavri izleyebilirsiniz. Ayrica, birgok kontrol aragtirmalari, diger yontem-
lerle yapiliyor ve bu ara§tirmalarla da ilk uyguladigimiz yontemin uy-
gun olup olmadigini siirekli denetleyebiliyoruz. 

Televizyon ara§tirmalari konusunda soylediklerimi burada bitirmek 
istiyorum; giinkii zamanim gok simrli. Burada, yanimda, bu televizyon 
ara§tirmalari iizerine yapilan haftalik olgiimlerle ilgili bir biilten var. tl-
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gilenenler, Bayan Abadan Unat ' tan isteyebilirler; giderken burada bira-
kacagim. 

§imdi, yine, gok kisaca, radyo ara§tirmalari uzerine bir §eyler soyle-
mek istiyorum. Burada da, yine iizerinde konu§mak istedigim konu, rad-
yo yaymlarinin nereye ula§tigi ve ula§tigi yerde nasil bir etki yaptigi 
konusundaki ara§tirmalar. Ancak radyoda, televizyonda yaptigimiz gibi, 
mekanik olgiim yollariyla sonuglara varmak, teknik agidan imkansiz. 
Qiinkii, Almanya'da her evde radyo var, ayrica, bildiginiz gibi, evlerin 
di§mda da radyo dinleniyor ve insanlann nerede, hangi anda radyoyu 
agip, ne dinlediklerini bu aletler yardimiyla saptamak bu yuzden ola-
naksizla§iyor. 

Teknik olarak bu i§ yapilamadigi igin, radyo kullanimi konusundaki 
ara§tirmalari, roportajlar yardimiyla yapiyoruz. Konu§tugumuz ki§ilere, 
bir giin once ne yaptiklarini soruyoruz; bize bir giin once yaptiklari her 
§eyi, aynntilariyla, teker teker anlatmalarim istiyoruz. Eger, anlat t iklan 
arasmda, radyo da dinledim demi§lerse, masanin iistiine, onlerine prog-
ram kartlarini seriyoruz. Onlar, bu kartlardan, bir giin once dinledikleri 
programlan segiyorlar ve bunlar soru kagidina kaydediliyor. 

Bu gordiigiiniiz sari kitap, WDR'in (Bati Alman Radyo Televizyonu) 
yillik raporu. Birkag giin once bunu hazirlamayi bitirdim ve bunu da 
yine Nermin Hanima birakacagim, ilgilenen herkes kendisine ba§vurabilir. 

Peki, bu kitapta neler var? Bu kitapta, halkin ge§itli demografik ke-
simlerinin, giinlerini nasil gegirdigine ili§kin bilgiler var. Meslek sahip-
lerinin giinlerini nasil gegirdiklerini gayet iyi biliyoruz. Ev kadmlarmin 
da, ogrencilerin de, ya§lilann da, herbirinin kendi giiniinii ya§amaya ili§-
kin, kendine has bir tarzi var. Bunun otesinde, programlanmiz ve rakip 
programlarin izleyici t a ra fmdan nasil algilandigini gosteren bilgiler var. 
Ayrica, bu programlarin degerlendirilmesine yardim edecek sorular da 
soruldu ve onlar da raporda yer aliyor. Gergi rapor Almanca, bunun igin 
iizgiiniim; ama yine de tablolann diizenleni§inden bir §eyler gikarmak 
mumktin olabilir. 

Ne yazik ki, zamanim kisa, onun igin bu konulara daha derinligine 
giremiyorum. Sadece be§ dakikam kaldi galiba ve bu siireyi de media 
ara§tirmalarinin diger konulanna ayirmak istiyorum ve bizim Bati Al-
man Radyo Televizyonunda (WDR) yaptigimiz gali§malara. 

Bir programi kag ki§inin izledigini bilmek yetmez. Eger iyi program 
yapmak istiyorsaniz, halkin, izleyicilerinizin en gok ilgilendikleri sorular, 
onlarm siyasi gorii§leri, yonelimleri ve benzerleri iistiinde de birgok bil-
giye sahip olmamz lazim. Ancak, bu bilgilere sahip oldugunuzda, insan-
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lara sundugunuz programlari en iyi hale getirebilirsiniz ve gergekten is-
tediginiz sonuglari alabilirsiniz. 

Biz, bir. dizi aragtirma yapiyoruz ve bu aragtirmalarimizda hedef 
gruplan segip, onlarla galigiyoruz. Bu tiir galigmalar, ornegin, radyonun 
yeri ve insanlar igin ta§idigi anlam konusunda yapiliyor. Bu tabii ki, gok 
derin bir soru ve bu aragtirmamn sonuglanni aldiginizda, bu sorunun ne 
kadar onemli oldugunu da anliyorsunuz. Ornegin, biz, Federal Almanya' 
da, radyo dinlemenin, yalniz yagayan insan igin, eksik kalan iletigimin 
yerini dolduran bir gey oldugunu anladik. 

Yine, televizyon ve radyo izleyicileri arasinda daha biiyiik hedef grup-
lannin sorunlariyla da ugragiyoruz. Bu gruplar ornegin, gengler, yaglilar, 
yabancilar... Yabancilarla ilgili aragtirmalan bizzat kendim yaptim. Bu 
yiizden de, Tiirkiye'ye gelmek benim igin, ozellikle ilging bir gey haline 
geldi. Zaten Almanya'da yagayan Tiirklerin sorunlariyla gok fazla ilgi-
lenmigtim ve bu aragtirmalarin sonuglanni da yine Ingilizce bir yazi 
halinde, Nermin Hamma birakacagim. 

Bu yontemlerin igerikleri konusunda, ne yazik ki, fazla bir gey soy-
leyemeyecegim. Diinkii tartigmalarda soz konusu edilen bir geyden daha 
bahsetmek istiyorum. Bu kamuoyu aragtirmalannda hangi yontemin kul-
lanilmasi daha uygun olur? Igte, aktif katilim, mesaj analizi vesaire gi-
bi birgok yontemden soz edildi. Ben, biiyiik bir aragtirmada, bunlarm 
hepsinin kullamlmasi gerektigi gorugiindeyim. 

Bir ornek vereyim. Yaglilar ve kitle iletigim araglari iizerine bir ga-
ligma yapmigtik. Burada, sekiz a y n yontemi denedik. Temsili nitelikteki 
sorular, bu yontemlerin iginde en son sirada geliyordu. Once, bir litera-
tiir analizi yaptik. Sonra, roportajlar yaptik. Sonra, sorulari olugturmak 
igin, deneme niteliginde galigmalar yaptik. Sonra, soru kagi t lan iizerin-
de galigildi. Sonra, roportajlara, tek tek kigilerle konugmaya gegtik. Daha 
sonra da, ozel nitelikler tagiyan gruplarla, ornegin, bakimevinde yagayan 
yaglilarla ya da hastanedeki insanlarla tekrar goriigmeler yaptik ve bii-
tiin bu yontemleri kullanmamiz sayesinde aragtirmalar daha saglikli oldu. 

Segim Aragtirmalan bolumiimiiz de var ve bu boliimde aynnti l i arag-
tirmalar da yapiliyor. Ancak, bizim igin burada onemli olan, hangi parti-
nin ne kadar oy alacagim tam tutturabiliyor muyuz, gok mu iyi biliyoruz, 
az mi iyi biliyoruz degil. Buradan elde ettigimiz sonuglarla ne yapabiliriz, 
sonuglari ne yapabiliriz ve bunlardan hangi gikarimlari yapma hakk i -
miz var. . . Bunlar, bizim igin gok daha onde gelen sorular. 

Ilginiz igin gok tegekkur ederim. (Alkiglar) 
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SOSYALlST tJLKELERDE KAMUOYU ARA§TIRMALARI 

Tamas SZECSKO 

BA§KAN — §imdi sozii, arkadagim, degerli dostum Tamas Szecsko'-
ya veriyorum. 

TAMAS SZECSKO — Her §eyden once, Ankara Universitesi ve Ba-
sin-Yaym Yiiksekokulu yoneticilerine, bana iletmi§ olduklari davet igin 
gok te§ekkiir ederim. Buraya gelmeden once, zannediyordum ki, Tiirki-
ye'de gok farkli sorularla kar§ila§acagim; fakat, daha ilk giinden itibaren, 
anladim ki, kamuoyu ara§tirmalanyla ilgili sorunlar Tiirkiye'de, Macaris-
tan'dakilere gok benzemektedir, yani hemen hemen aynidir. 

Tiirkiye ve Macaristan arasindaki iig benzer noktaya ve daha sonra, 
iig farkli noktaya deginecegim. Once benzerliklere deginecegim. 

Bir kere, gerek Tiirkiye olsun, gerekse Macaristan olsun, her iki iil-
ke arasindaki benzerlikler, her ikisinin demokrasile§me yolunda harekete 
gegme doneminde, doniim noktasmda bulunmalanyla ilgili. Bu agilma, 
demokratikle§emeye dogru olan ozendirme ve kararlulk, kamuoyu 
ara§tirmalarim zorunlu kilmaktadir. Ikinci benzer nokta, deonto-
jiyle ilgili. Yani, bu ara§tirma alanmda kullamlacak olan, ahlaki 
normlarla ilgilidir. Qiinkii, her §eyden ewe l , kamuoyu ara§tirmalarmin 
sonuglari, nasil ve nerede yaymlanacak? sorusu vardi. Bu onemli bir so-
rundu. Kamuoyu ara§tirmalan bir bakima toplumun aynasidir; fakat 
obiir taraf tan da, kamuoyu ara§tirmalanni finanse eden, yani alacak olan 
bir kurulu§ vardir ve onlar bu bilgiye sahiptir. O halde, hangi yontem-
lerle, nereye kadar bu bilgileri sunacagiz; kapali mi kalacak, agik mi ola-
cak? Bu bir deontoloji sorunudur. 

Ugiincu benzer nokta da, kamuoyu ara§tirmalarindaki mail kaynak-
larla ilgilidir. Mali kaynaklar, her iki iilkede de smirli goriinmektedir. 
Sadece, parasal kaynaklarm smirliligiyla kalmiyor, aym zamanda teknik 
altyapi sinirliligi var. Mesela, telefonun nereye kadar ulagabildigi sorunu 
var. Macaristan'da, bu telefon yayginla§ma siireci gok yava§ ve yetersiz-
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dir. Oyle goriiniiyor ki, Tiirkiye'de de her yere ulagamamaktadir ve bu 
sinirli yayginlik nedeniyle, telefon yoluyla yapilabilecek olan kamuoyu 
yoklamalarmdan vazgegmek gerekiyor. 

Farklar nedir? Birinci fark, sempozyumun ba§indan bu yana dinle-
digim olgiide anlami§ bulunuyorum ki, Tiirkiye'de once piyasa aragtirma-
si yapilmi§tir, sonra kamuoyu ara§tirmasina gegilmi§tir. Oysa, sosyalist 
iilkelerin birgogunda, piyasa ara§tirmalari yapilmaksizm, kamuoyu ara§-
tirmalari ve kamuoyu yoklamalan, kitle ileti§im aragtirmalari sonucun-
dan gikmigtir. Yani, onun bir yan iiriinii olarak ortaya gikmigtir. 

Ikinci fark, tamamen sosyalist iilkelere ozgii bir sorundur; bu da ege-
men olan siyasal sistemle ilgilidir. Macaristan'da ve ba§ka sosyalist iilke-
lerde, biiyiik siyasal orgiitlerin iginde, ileti§im kanal lan var. Yani, komii-
nist partisinin iginde, tabandan, merkez organina kadar ula§an enformas-
yon kanal lan vardir ve bunlar, her ge§it bilgiyi, alttan merkeze kadar 
iletmektedirler; buna, kamuoyu egilimleri de dahildir. 

§imdi, birtakim muhafazakar politikacilar (Komiinist partisinin mu-
hafazakar iiyeleri) demektedirler ki, mademki, bizim boyle kurumla§mi§ 
enformasyon kanallanmiz var, o halde psikoloji ve sosyoloji yardimiyla ne 
diye ayrica kamuoyu yoklamalan yapalim. Yani, zaten mevcuttur, bun-
lar bize gelmektedir; oyleyse. bu tiir gali§malar gereksizdir. 

§imdi, Dogu Avrupa iilkelerindeki, kamuoyu ara§tirmalariyla ilgili, 
mevcut galissmalari yansitacagim. 

Bu sosyalist iilkeleri gruplandirmak gerekiyor. Birinci grup olarak, 
en yaygin §ekilde kamuoyu ara§tirmalari yapan iilkelerin igine, Polonya, 
Macaristan ve Sovyetler girmektedir. Tabii, Sovyetler'de belki biraz da-
ha az; fakat, Macaristan ba§ta geliyor. Bu grubun kuyruguna, Qekoslo-
vakya ile Demokratik Almanya'yi eklemek gerekiyor; fakat bu son iki 
iilkede, her ne kadar kamuoyu yoklamalan birkag tane yapilmigsa da, 
bunlar tamamen gizli kalmi§tir, heniiz yayinlanmami§tir; biz bile bunu 
gormii§ degiliz. 

Ugiincii bir grup da, Bulgaristan'la, Romanya. Buralarda netice si-
fir. Bir de Qin Halk Cumhuriyetinden bahsedecegim; giinkii orada da son 
derece ilging birtakim ba§langiglar var. , 

Once Polonya'dan bahsedecegim. Disiplin olarak, Polonya sosyolojisi, 
gok erken bir donemde geli§me imkani buldu ve en baskici Stalinist de-
virde bile bu geli§me fazla sekteye ugratilmadi. Iginizden sosyoloji ders-
leri almi§ olanlar herhalde bilirler, gok klasik bir isim olan Staniyeski'nin, 
Birle§ik Amerika'ya giden gogmenler iizerinde iki ciltlik bir kitabi var. 
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Biitiin bu yayinlar ve sosyolojideki gali§malar, amprik, gorgiil aragtirma-
larin geli§mesine imkan verdi. Dolayisiyla, Polonya'da, 1960'li y i l lann 
ba§mda, iki tane gok onemli ara§tirma merkezi kuruldu. Bunun birincisi, 
dogrudan dogruya Polonya radyo ve telgvizyon istasyonuna bagli olan 
ara§tirma merkezi, digeri ise, Krakow §ehrinde yine ayni alanda bir ikin-
ci ara§tirma merkezidir. 

Bu iki onemli ara§tirma merkezi yanisira, bilindigi iizere Polon-
ya'da gok §iddetli bir siyasal buhran patlak verdi (1980'li yi l lann ba§m-
da) ve ondan sonra gelen askeri yonetim, yeni bir enstitii kurdu. Bu yeni 
enstitiiniin adi da: Toplumsal Kanaat Ara§tirma Merkezidir. Bu ara§-
tirma kurulu§unun kurulu§u bir askeri yonetime rastladigi igin (Jaru-
zelski'nin donemi) bu enstitiiniin direktorii de bir askerdir (bir albaydir) 
ve kendisi, ozellikle Jaruzelski ile gok yakm iligkiler igindedir. 

Daha evvel de belirtmi§tim. Askerlerin kurdugu bu enstitiiniin adi, 
"Toplumsal Kanaat Ara§tirma Merkezi"dir. Yani, "kamuoyu" degil de, 
"Toplumsal Kanaat Aragtirma Merkezi"dir. Niye boyle bir isim benim-
sendigini ara§tirdigim zaman, bu terimin arkasinda iki sebep bulabildim. 
Birincisi, bu enstitii yoneticileri demektedirler ki, biz kesinlikle GALLUP 
olmak istemiyoruz. Biz, o toplumun kamuoyunun tiimiinii olgmek istemi-
yoruz, biz karar verme siirecinde, ilgili gruplarm her birindeki oy dagilimi-
ni yakalamak istiyoruz ve dolayisiyla bizim igin onemli olan, b61unmii§ 
olan oylardir. Qiinkii bize gore, her birinin agirligi farklidir. Ikinci sebe-
bi de, bu askerlerin benimsedigi felsefede yatmaktadir. Onlar, pasif va-
tandagin tiimiinii degerlendirmek yerine, aktif vatanda§la ugra§mak is-
tiyorlar. Yani, eylemci vatanda§i izlemek istemektedirler. 

Bu "Toplumsal Kanaat Aragtirma Merkezi"nde 80 ki§i gali§tinyorlar. 
Bu 80 kiginin 30 tanesi direkt ara§tirmacidir; ayrica iilke gapinda 650 ta-
ne de soru soran anketor var. 

Ilging olan taraf, bu askeri ara§tirma merkezinin bir numarah mii§-
terisi, Polonya hiikiimetinin kendisidir ve ara§tirma merkezi de kendisine 
bir kamu yonetimi birimi goziiyle bakmaktadir; fakat onemli olan taraf 
§u: Bulgularin tiimii kamuya agiktir. 1988 yilinda, 80 rapor yayinlanmi§-
tir. Bu 80 rapordan sadece bir tanesi gizli kalmi§tir; ama 79'u her yerde 
okunabilen tiirdendir. 

Daha somut olmak igin, size, Sovyetler'de kamuoyu ara§tirmalarmda 
en fazla isim sahibi olan bir ara§tirmacidan bahsedecegim. Adi, Prof. 
Boris Grugi. 

Gru§i'nin ya§am oykiisiinii anlatirsak, ayni zamanda kamuoyu ara§-
t i rmalarmm geligimini de anlami§ olacagiz. 1955'te, yani Sovyetlerde he-
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niiz Krugev iktidardayken, geng bir gazeteci olan Gru§i, genglik orgiitii 
olan Konsomolkaya'nin, ozel gazetesi olan Prav'da da kamuoyu aragtirma 
merkezi kuruyor. Bu genglik gazetesinde elde etmi§ oldugu deneylerin 
i§igi altinda, kamuoyuna ili§kin ilk Marksist monografiyi kaleme almi§-
tir. Bu monografinin adi, "Kamuoyunun Degeri"dir ve bu monografi, bir-
kag dile gevrilmi§tir; bu arada Macarca'ya da gevrilmi§tir. 

Krugev'den sonra, duraklama ve durgunluk donemi ba§liyor. Yani, 
Brejnev yillari. Bu kiigiik ara§tirma birimi, o arada, genglik gruplarimn, 
genglik orgiitiine kar§i olan yonelimleri ve du§iincelerini aragtirmaya ko-
yulmugtur. Bunun sonucunda ortaya gikan rapor gok olumsuz oldugu igin, 
Konsomol Te§kilatinm yoneticileri, birimi ortadan kaldirdilar. 

Gru§in, biitiin bu olaylardan yilmadi. Ekibiyle birlikte, bir endiistri 
kenti olan Dagorog'a gegmi§ ve orada ilk kuramsal ara§tirmalanm yayin-
lamaya ba§lami§tir. 1970 yillarinda tamamen kuram diizeyinde, kimsenin 
bilmedigi bir akademinin yan biriminde kamuoyu ara§tirmalarim yay-
mi§tir. 

Bu kuramsal gali§malan yapip, yaymlaymca, bunlarin yogun bigim-
de anti marksist oldugu ileri suriildii, fevkalade elegtirildi ve tabii, bu ki-
§i cezalandirildi, iki tane enfarktiis gegirdikten sonra da, sonug olarak, 
Sovyetler'in di§inda, Qekoslovakya'nm ba§kenti olan Prag'da, yine kim-
senin bilmedigi ufacik bir yere siirgiine gonderildi. 

Grusin, biitiin bu seriivenlerden sonra, yeni kurulan Sovyet Kamu-
oyu Ara§tirma Enstitiisiiniin miidiir yardimcisidir. 

Size, Grugin'in ya§am oykusiinii ayrintili anlatmamin ba§lica nede-
ni, siyasal dalgalanmalarin, bilimsel gali§malari, sosyalist iilkelerde ne 
kadar etkiledigini anlatmak igindir. Verdigim ornek, sadece Sovyetler'e 
ozgii degildir; biitiin sosyalist iilkelerde, siyasal dalgalanmalar, bu alan-
da gali§anlari olumlu veya olumsuz §ekilde etkilemektedir. 

Gru§in'in ba§ina gegtigi bu yeni enstitiiniin adi, "Sovyet Kamuoyu 
Yeni Ara§tirma Merkezi"dir ve bunu kuranlar da, Sovyet Sendikalar Bir-
ligidir. 

Bu enstitii, nereye baglansm, nerede kurulsun hususunda da epey 
tarti§malar oldu. Sovyetler'de bir kisim sorumlular, bunun bilim akade-
misine baglanmasmi onermi§lerdir. Fakat, Gru§in, bagka bir yere baglan-
masmi savundu. Gru§in haklidir. Qiinkii, netice itibariyle, kamuoyu ara§-
tirmalari, yogun kitlesel bilgi iireten bir aragtirma faaliyetidir. 
Halbuki, akademik bir kurumun iginde gok yogun bir §ekilde bilgi uret-
mek ve bunu hizla yaymak ve sunmak miimkiin degil. 
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Yeni kurulan enstitiiniin bagkani, Zaslavskaya isminde bir kadmdir. 
Bu kadm sosyal bilimci, daha once Sibirya'da, Novosibirsk Universitesin-
de bulunuyordu. Sosyolojik galigmalari, o zaman da bir hayli bilinen ve 
oviilen bir kigiydi. Gorbagov'la birlikte, bu bilim kadini Moskova'ya gel-
di ve sadece bu enstitiiniin bagkani olmakla kalmadi, halen Sovyet Sos-
yoloji Dernegi'nin de bagkanidir. Enstitiiniin miidiirii Zaslavskaya'dir, mii-
diir yardimcisi Grugin'dir ve her ikisinin de akademik sifatlari var. Ya-
ni, bunlar sadece pratikten gelen ki§iler degil, aym zamanda akademik 
sifatlar ta§iyan aragtirmacilardir. 

Enstitii, orgiitlenme bigimi olarak §oyle bir §ema ongoriiyor: Mosko-
va'da 180 ki§i galigacak, enstitii tig diizeyde faaliyet gosterecek, Merkez, 
Moskova'dir. Ondan sonra, her cumhuriyette bir merkez olacak, bir de 
yerel kamuoyu aragtirma birimleri olacak ve iiretilen biitiin bilgiler, te-
lefon yoluyla Moskova'ya aktarilacak. 

Enstitiiniin gok onemli metodolojik sorunlari olacaktir. Bir kere, ulu-
sal gapta bir orneklem olu§turmak, fevkalade giig olacaktir. Qiinkii, Sov-
yetler Birligi son derece karmagik bir yapiya sahiptir. Estonyalilarla, Er-
meniler arasindaki yelpaze fevkalade agiktir ve birbirlerine benzer yan-
lari son derece sinirlidir. Bunun otesinde, bir dil problemi vardir. Sov-
yetler 'de halen 15 tane resmi dil konu§ulmaktadir; fakat, onun otesinde, 
100 tane de konugulan dil var. Tabii, anketlerin hangi dilde yapilacagi so-
runu var. §imdilik Rusga yiiriitmeye gali§acaklar; fakat, amaglari, miim-
kiin oldugu kadar yerel dillere ve lehgelere inmek. 

Zamamm gok azaldi. Birkag ciimle de Qin Halk Cumhuriyeti hak-
kinda soyleyeyim. Iki haf ta once, bir (Jin delegasyonu, benim aragtirma 
merkezime geldi ve onlardan aldigim sozlii bilgiye dayanarak ogrenmi§ 
bulunuyorum ki, alti haf ta once, Qin'de, ulusal kamuoyu aragtirma mer-
kezi kurulmugtur. Bu merkezi destekleyen iki kurum var. Birisi, Top-
lumsal Aragtirmalar Enstitiisii, digeri ise, giinliik bir ekonomi gazetesi. 
Bu gazetenin zaten ufak bir aragtirma birimi vardi. Yani, bir gazeteyle, 
bir aragtirma enstitiisii bu aragtirma merkezini olugturdu. Bunun parasal 
kaynagi da bilgisayar programlama kurumundan gelmektedir. 

Birkag kelime de Macaristan iizerine soylemek istiyorum. 
Macaristan'daki geligme de, tipki diger sosyalist iilkelerde oldugu gi-

bi, politik inig gikiglara bagli bir durum gostermektedir. Bugiinkii aragtir-
ma merkezinin onciisii, 1969'da kurulan Kitle Iletigim Aragtirma Merke-
zidir; o zaman, bu isim altinda kurulmugtu. 

1969'da kurulan Kitle Iletigim Aragtirma Merkezinin, iki tane faali-
yet alani vardir. Biri, radyo ve televizyon alaninda, kitle iletigiminin et-
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kilerini ara§tirmak, digeri de kamuoyu yoklamalari yapmak. Fakat, hep 
belirttigimiz iizere, mesele politik dalgalanmalara baglidir. Macaristan'in 
biiyiik reform hareketleri ve ekonomik sisteminin degigmesi baglamadan 
evvel, daha gok kitle ileti§im alamnda aragtirmalar yapiliyordu; reform-
lar gergekle§tirildikten sonra, kamuoyu ara§tirmalarina agirlik verildi. 

Bizim ayakta kalabilmemizin cevabi: Bizden kamuoyu aragtirmalari-
nin yapilmamasinin istendigi yillarda, biz agirlikla kitle ileti§iminin iize-
rine yiiklendik, tekrar olumlu riizgar esmeye ba§layinca, tekrar kamuoyu 
yoklamalari yapmaya ba§ladik. 

Macar Kamouyu Aragtirma Merkezi veyahut eski ismiyle Kitle Ile-
tigim Ara§tirma Merkezinin kurulugundan beri, bu kurumda bulunuyo-
rum ve kurulu§undan beri de ba§inda bulunuyorum. Diyebilirim ki, ki§isel 
enerj im ve sagligimm da bir kismi, bu hayatta kalmak, batmamak ve ka-
patilmamak igin siirdiiriilmesi gereken taktik miieadelelerle gegti. 

Ekonomik reformun ikinci doneminde —ki, buna ekonomik reform 
dememek lazim; giinkii, Macar toplumunun, biitiin toplum yapisi degi§-
mektedir— enstitii isim degi§tirdi. Yani, "Kitle ileti§im Ara§tirma Mer-
kezi" ismi birakildi, adina "Kamuoyu Ara§tirma Merkezi" dendi. Bu isim 
degi§ikligi de, aym zamanda, ne tarafa dogru agirlik verildigini gos-
termektedir. §imdiki hiikiimet olsun, parti olsun ve diger kurumlar olsun, 
Macar kamouyunun nabzinin gok sik bir §ekilde olgiilmesini istemekte-
dirler, ogrenilmesinden yanadirlar. 

Ulusal temsili bir orneklem kullaniyoruz. Eger, yalniz Ba§kent Bu-
dape§te'de bir ara§tirma yapilmak istenirse, o zaman orneklemin gapi 
300'diir; iilke bazinda yapildigi zaman, en biiyiik orneklem 8000'dir. En 
biiyiik problemimiz, telefonun iilkeye yayilmamasidir. Macaristan'da, te-
lefonun yayginlik orani yiizde 15'tir. Son derece dii§iiktiir ve gok biiyiik 
bir engeldir. 

Dort tane biiyiik mii§terimiz var: Hiikiimet, parti, televizyon, radyo. 
Bir de yayinlarimiz var. Kitap yaymliyoruz. Ug ayda bir dergi yayinliyo-
ruz. Iki yilda bir de Ingilizce kapsamli bir yayinimiz var. 

En son olarak §unu belirtmek istiyorum ki, bizden kamuoyu yokla-
malari talebinde bulunan kurumlara ve sorumlulara, §unu daima hatir-
latmak istiyoruz: Kamuoyu yoklamalari yapmak, sadece isabetli karar 
vermek igin zorunlu degildir; fakat toplumun biitiinii igin biiyiik bir za-
rurett ir . giinkii, kamuoyu yoklamalari, bir topluma, kendini aynada gor-
me imkani veriyor ve kendini aynada gorebilen insanlar da, farkli ve yeni 
bir siyasal kiiltiir olu§turmada onemli bir rol oynarlar. Boylece, kamuoyu-
nun katkisi ,idari mekanizmanin otesine gegiyor. 
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§oyle baglamak istiyorum: Bir de miitevazi olmamiz gerekiyor. Bu 
tevazuyu da §oyle anlatmak isterim: Fransa 'mn eski kiiltiir bakanlarindan 
Andre Malrov, "Anti Hatiralar" adli kitabinda, General De Gaulle'in bir 
sorusunu naklediyor. De Gaulle, o zamanki kiiltiir bakanma §oyle bir soru 
sormu§: "Bu kamuoyu yoklamalan ne i§e yarar?" demi§. Malrov §oyle bir 
cevap vermi§: "Bu kamuoyu yoklamacilari, bir yerde doktorlara benzi-
yorlar. Doktorlar kendilerini 50k onemsiyorlar; ama, onlar olmaksizm da 
ya§ayamayiz." 

Yani, biz kendimizi pek fazla onemsemeyelim; ama, yine de olalim. 
(Alki§lar) 

BALKAN — Efendim, bu konu§ma biraz uzadi. 30 dakika yerine, a§a-
gi yukari bir s&at siirdii. 

Buyurun Sayin Suhonen. 
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ISKANDiNAV ULKELERiNDE KAMUOYU ARASTIRMALARI 

Dr. Pertti SUHONNEN 

Dr. Pertti SUHONEN: Sadece Tiirkiye'de olmaktan dolayi degil, bu 
ba§mdan itibaren cereyan eden tartigmalarm ilgingligi ve bunlari izle-
yebilme firsatini elde ettigim igin de mutluyum. Ikincisi de in§allah se-
simi kaybetmem. 

Konugmamm konusu, iskandinav Ulkelerinde Kamuoyu Aragtirma-
laridir. Gergi, daha gok Finlandiya'dan bahsedecegim; fakat, Finlandiya'-
daki durum, diger Iskandinav iilkelerine gok benzemektedir. 

Kamuoyu aragtirmalarindaki biiyiik degigme, aym zamanda basinin 
kamuoyu yoklamalariyla ilgilenmesine rastlamaktadir. Finlandiya'nin en 
biiyiik gazetesi Helsinki Sanomat, siyasal partiler ne olgiide destek-
leniyor, vatandaglar giincel ilgiye ait sorunlar kargismda nasil bir tu-
tum takiniyorlar konularinda diizenli bir gekilde aragtirma yapmaya bag-
ladi ve boylece, kamuoyu-kitle iletigim ve siyasal karar verme arasinda 
yepyeni bir koprii kuruldu. Halkin sesi, gimdi, siyaset alanmda karar ve-
renlere, bagta gelen gazeteler yoluyla iletilmekte ve tabii, bu iletmede, 
vatandaglann isteklerinin yorumu da yeralmaktadir. 

1970'lerin bagmda Finlandiya, Avrupa Toplulugu ile ozel bir serbest 
ticaret anlagmasi imzalamigtir. Bu anlagmanm imzalanmasinda, hig kug-
ku yoktur ki, Helsinki Sanomat 'm siparig etmig oldugu kamuoyu yok-
lamasi ve bunun sonuglari gok biiyiik etken olmugtur. 

Helsinki Sanomat, Avrupa Toplulugu ile ticaret anlagmasi yapilsin 
mi yapilmasin mi konusunda yapilan kamuoyu yoklamasim en biiyiik pun-
tolarla basti ve ondan sonra biiyiik bir manget gekti ve bu mangette, 
Finlandiya'nin siyasal partilerine gu soruyu yoneltti : "Finlandiya, demok-
rasi yoluyla yonetilsin mi? Halkm istedigi budur." Bunun iizerine siyasi 
partiler vaziyet almak zorunda kaldilar. 

Siyasi partiler, 1960'lardan sonra kendi tabanlarmm ve taraftarlari-
mn, ne dereceye kadar partinin politikasim destekledigini bgrenmek igin 
aragtirma siparigleri vermiglerdir. 
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Hiikiimetler 1970'lerden sonra, yogun bigimde, kamuoyu yoklamalan 
kullanmaya ba§lami§lardir. Bu ara§tirmalar belirli konular iizerinde yapti-
nlmi§tir. Mesela, petrol bunalimi, di§ politika ve milli savunma konula-
nndaki politikalara ait ara§tirmalar yapmakla kalinmami§.tir. Finlandi-
ya'da, genel toplumsal atmosfer de olgiilmektedir. Genel toplumsal at-
mosfer, diizenli araliklarla yoklanmaktadir. Bunun en tipik orneklerin-
den bir tanesi, "Monitor" adli bir projedir. Her iki yilda bir yapilan bu 
projeye yirmi kiisur iilke dahil edilmektedir. Finlanidiya, bu projeye 1975'-
ten bu yana katilmaktadir. 

Monitor Projesinin. amaci, toplumda var olan tutum, kanaat ve gi-
karlara iligkin her ge§it degi§meyi kaydetmektir. Bu proje, her ne ka-
dar, oncelikle i§ diinyasmin ihtiyaglarma ve pazarlama maksatlarma 
hizmet ediyorsa da, 400 sorudan olugmaktadir ve bu 400 soru, toplum 
hayatimn turn kesimlerini kapsamaktadir. Boylece, Monitor'iin ortaya 
koymu§ oldugu veriler. Fin halkinin sosyal bilinglenmesine ili§kin en 
kapsamli bir temel olu§turmaktadir. 

Monitor Projesi, her ne kadar gok zengin veri iiretiyorsa da, fazla 
yogun bir §ekilde tanitilamamigtir. Bunun ba§lica nedeni, bu raporlarin 
gizli olmasidir. Bu rapor lan yayinlamak yasaktir, ba§kalanna verilemez. 
Bu projeyi finanse eden mii§terilerin sayisi da sinirlidir; raporlar da pa-
halidir. Birkag yil once, boyle bir raporun bedeli 5 bin dolardi. 

Kamuoyu yoklamalannm sayisi arttikga, kendisine soru yoneltilen 
vatanda§lar, bu ara§tirmalari, iimitleri ve beklentilerini dile getiren bir 
gegit sozcii olarak gormeye ba§lami§lardir. Bu geli§meyle beraber, onemli 
elegtiriler gelmi§tir. Bu ele§tiriler, demokrasinin tiiriine ve halkm ira-
desine iligkindir. Bu elegtiriler §oyledir: Kamuoyu yoklamalan, insanlan 
atomize ederek onlaria ili§ki kuruyorlar ve onlan toplumsal gergeveden 
gikanp, kopanyorlar. Boyle yapmakla da, parlamenter demokrasiye ters 
dii§mektedirler. Qiinkii, parlamenter demokraside, vatanda§larin tercihi, 
ortak gikar ve ortak degerlere sahip orgiitler yoluyla yansitilmaktadir. 

Siyasi partilerin daha gergekgi bigimde gikar ve degerleri yansittigmi 
ileri siiren gorii§e kar§i, ozellikle 1970'lerden sonra bir ba§ka goriig geli§-
tirildi. Bu goriigte temel kavram, suskun gogunluk. Yani, organize edil-
mi§ gruplarm di§inda kalan bir gogunluk var, bun lann sesi gikmiyor ve 
bu sesi gikmayan gogunlugu da ancak kamuoyu yoklamasi yakalayabili-
yor ve yansitabiliyor. 

Ikinoi onemli ele§tiri de, yine bu atomla§mi§ bireylere ili§kindir: Ka-
muoyu aragtirmalari, kamuoyunun bigimlendirilmesine yardim etmekte-
dir ve gergekte, kamuoyu ara§tirmalan, sadece halkin bilinglenmesi iize-
rine kurulan baskidan ibarettir. 
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Biitiin bu tartigmalara ragmen, 1980'lerden sonra, kamuoyu ara§tir-
malarmin sayisi ar tmaya devam etmi§ ve siyasal sistemin vazgegilmez 
temel ogesi haline gelmi§lerdir. Halen iilkede dort tane biiyiik ticari ara§-
tirma enstitiisii vardir. Bu dort ozel §irkete kar§in, Merkezi istatistik 
Enstitiisu (kamu kurumu) de ulusal ara§tirmalar yapmaktadir. Boylece, 
ozel te§ebbiisle rekabet yapilmaktadir. 

Yine bu donemde, Finlandiya'daki iiniversitelerin sosyal bilimler bo-
liimleri de kamuoyu ara§tirmalarma gok yogun bir ilgi gostermi§lerdir ve 
benzer ara§tirmalar yapmi§lardir. 

Bugiin Finlandiya'da, kamuoyu yoklamalari en fazla kitle ileti§im 
araglan ta rafmdan ismarlanmaktadir. Haber miidiirleri, surekli olarak 
taze materyal pe§indeler ve her kamuoyu yoklamasi da giincel odaklarin 
ne oldugunu onlara yansitmaktadir. 

Siyasi partilerin yapt i rdigiya da devlet ba§kanligi adaylannin belir-
lenmesi igin yapilan kamuoyu yoklamalari, son derece biiyiik bir ilgiyle 
izelnmektedir. Denilebilir ki, bu kamuoyu yoklamalari bir spor kar§ila§-
masi kadar heyecan iiretmektedir. 

Her yil, Finlandiya'nin en biiyiik dort siyasi partisi —muhafazakar-
lardan, komiinistlere kadar— ortakla§a olarak, bir tane kamuoyu yokla-
masi ismarlamaktadirlar. Bu ortakla§a ismarlanan ara§tirmamn bir ba§ 
kismi var ki, biitiin siyasi partileri ilgilendiriyor. Sonra dort boliime ay-
nlmaktadi r ve her boliim, bu dort siyasi partiden birini ilgilendiren so-
runlara ili§kindir. 

Bu ortakla§a yapilan aragtirmamn verileri, segimler biter bitmez, 
derhal Helsinki Universitesinin siyasal bilimler boliimiine aktarilmakta-
dir ve oradaki veri bankasinin igine alinmaktadir. Bu veri bankasimn 
olu§turdugu ar§ivler, giiniimiize dek, zengin bir materyali barindirmakta 
ve siyasal davrani§ ve tutumlardaki degi§ikliklerin bilimsel yoldan izlen-
mesini miimkiin kilmaktadir. 

Finlandiya'da, son yillarda politikanin ki§ile§tigini goriiyoruz. Artik, 
politikacimn §ahsiyeti, tarti§ilan konulardan daha onemli oluyor. Bu ge-
li§menin bir sonucu olarak, kamuoyu yoklamacilari, siyasal lider imajla-
riyla da me§gul olmak zorundalar. Finlandiya'nin ikinci en biiyiik giin-
delik gazetesi, diizenli araliklarla bir bakanlar barometresi yayinlamak-
tadir. Bakanlar barometresinde, sokaktaki vatanda§, kabinedeki her ba-
kanin performansini degerlendirmektedir. 

Son yillarda kamuoyu yoklamasim gok fazla me§gul eden bir sorun 
da enerji politikasidir. i§ gevreleri hiikiimeti, be§inci niikleer enerji sant-
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ralini kurmasi igin siirekli olarak baski altinda bulundurmaktadir; fakat 
hiikiimet gok gekimser davramyor. Qiinkii, vatanda§, Qernobil olaylarm-
dan sonra, nukleer enerjiye kargi son derece duyarlidir ve bunu isteme-
mektedir. Qernobil olayindan once yapilan kamuoyu yoklamalannda, Fin-
landiya kamuoyu, nukleer enerj i konusunda hemen hemen yiizde 50 ora-
nmda kutuplagmig vaziyetteydi. Fakat, iki haf ta sonra Qernobil felaketi 
ortaya gikinca, durum tamamen degigti ve siyasi partiler, segmenlerin 
tercihlerine uymak zorunda kaldilar. O giin, bu giin, bu proje rafa kal-
dirildi ve §imdi hiikiimet, kamuoyunun Qernobil oncesi atmosferinin geri 
gelmesini beklemektedir. 

Daha ewe l , kamuoyu ve demokratik politikalarin kar§ilikli iligkisin-
den soz ettik. 1970'lerin bagmda, ben de kamuoyu kavramma kar§i eleg-
tirel bir tavir takinmigtim ve yazilar yayinlami§tim. 

Fin toplumunda, 1970'den bu yana kamuoyu, kitle iletigim ve poli-
tika arasindaki iligkiler, o yillara gore gok daha karmagik bir hale geldi. 
Yani, son yirmi yil biiyiik bir degigme getirmigtir ve bundan dolayi, ka-
muoyu yoklamalarinm degerlendirilmesine iligkin goriiglerin yeniden goz-
den gegirilmesi zorunlulugu belirmektedir. 

Fin toplumundaki geleneksel simf yapisi durmadan degigmekte ve 
giderek karmagik bir hale gelmekte, buna kargm, siyasi parti sistemi —ki, 
siniflara dayanan bir sistemdi— giderek zayiflamaktadir ve boylece bi-
rey kendini diglanmig ve yalmz hissetmektedir. 

Fin toplumu, giderek, bireysellegiyor, giderek ozellegiyor ve giderek 
atomlagiyor. Boyle bir atomlagmig kitle toplumunda, eski siyasi partile-
rin "halki biz temsil ediyoruz" sozii, artik pek gegerli degil ve dolayisiyla, 
bu savi yeniden gozden gegirme zorunlulugu belirmektedir. Kugkusuz, ka-
muoyunu, Jean-Jacques Rousseau'nun geligtirmig oldugu "genel irade"yle 
bir tutmak, son derece basit bir ikame olurdu. Fakat yine de, modern top-
lumda, kamuoyunun demokratik sistemle olan iligkisi, bizim gegmig yil-
larda yaptigimiz elegtiriler donemine kiyasla, gok daha karmagik bir hale 
gelmigtir. 

Bu durum kargisinda, iki sorun var: Sorunun biri, vatandaglari or-
giitleme yoluyla yapilan siyasal sistemde, artik bunalima dogru giden bir 
kitle toplumunda, kamuoyu yoklamasim en etkili bir bigimde nasil uy-
gulayalim? ikinci sorun da, kitle iletigim araglarimn, kamuoyu yokla-
malarmi ismarlamada tu tma lan gereken isabetli ve yogun politika ne 
olmalidir? 

Tegekkur ederim. (Alkiglar). 
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PUBLIC OPINION POLLS AND RESEARCH 
IN FINLAND 

Pertti SUHONEN 
University of Tampere 
Finland 

Introduction 

The 16th and 17th of October 1988 were local election days in Fin-
land: f rom amongst candidates nominated by the political parties, the 
people have elected their municipal councils for the next four-year term. 
Throughout the summer and the autumn various institutes of opinion 
research have conducted more surveys than ever before to chart the 
development of popular par ty support. At the same time there has been a 
ra ther heated public debate on whether restrictions should be imposed 
on opinion polls and especially on the publication of their results before 
election days. At least in the case of the largest political parties electoral 
campaigns are to a great extent based upon the results of studies on 
what the people regard as the key issues in local and national politics. 

This paper is concerned with political opinion polls in Finland. First, 
I present a brief history of the development of opinions polls. Second, 
I shall describe the present situation of the 1980s. Third and finally, I 
will point to certain themes of research concerning the relationship bet-
ween opinion polls, mass communication, and politics. 

Trends in development 

Excepting a few earlier surveys whose intentions were related to 
psychological warfare, the first opinion polls in Finland that had an 
explicitly political purpose were conducted af ter World War II. The 
Finnish Gallup Company, which was established in 1945, remained for 
several years the country's only institute of market research which had a 
permanent field organization for the purpose of collecting research data. 
In the late 1940s the measurement of people's opinions and attitudes was 
also started at social science departments within the university system. 
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Up until the mid-1950s the material for opinion polls was collected 
through personal interviews. In the absence of an easily accessible popu-
lation register, the interviewees were usually selected using the quota 
sampling method. Consequently the more densely populated southern 
regions of the country and especially the largest cities of the south tended 
to be overrepresented in the samples. 

During the 1950s the total number of opinion polls conducted was 
still relatively small in Finland. In addition, the results of these polls 
were not publicized very widely. 

The situation changed quite dramatically in the 1960s. There emerged 
a number of competing research institutes. The methods applied and the 
purposes and uses of the results changed. And above all, there was a 
significant increase in the number of studies conducted and publicized. 

I t was also at this point that the press began to commission and 
publicize its own opinion polls. Helsingin Sanomat, the country's biggest 
daily, started regularly to commission studies on the popular support of 
political parties and on people's atti tudes to political issues of current in-
terest. This created a completely new type of link between public opinion, 
mass communication, and political decision-making. The voice of the 
people was now channelled to the political decision-makers via the leading 
newspapers, and of course via their interpretations of what the people 
wanted. For example, the opinion poll that was commissioned by Hel-
singin Sanomat was quite obviously a major impetus to Finland's decision 
to sign a separate free trade agreement with the EEC at the beginning 
of the 1970s. 

During the 1960s political parties also started to commission opinion 
polls in order to keep track of their own support and of any significant 
swings in public opinion. 

In the 1970s government authorities also started to use opinion polls 
for their own purposes. Studies were commissioned on people's views 
on the oil crisis, foreign policy, and armed defence. The government 
commissioned opinion polls both through commercial research institutes 
and through the universities. 

Finally, during the present decade, we have seen important advances 
in sampling techniques. Computerized population registers greatly facili-
tated the use of representative random samples, but because of the high 
costs of this sampling method and the problems of contacting the intervie-
wees, researchers have started to go back to quota sampling again. 
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In addition to studies concerned with specific and ra ther narrowly 
defined issues, the 1970s also saw the beginning of extensive polls aiming 
to measure the general social atmosphere at more or less regular intervals. 
A typical example is the "Monitor" project involving twenty-odd countries, 
which is carried out every other year. Finland has taken part in this 
project since 1975. 

The purpose of Monitor is to chart and to register any changes in the 
basic attitudes, opinions, and interests prevailing in society. Although 
the project mainly serves the needs of the business world and marketing 
purposes, the 400 questions included in the study cover so many aspects 
of social life that the Monitor materials provide the most comprehensive 
set of data on the social consciousness of Finnish people. At the same 
time, comparisons can be conveniently made with 20 other advanced 
capitalist countries. 

The data produced by the Monitor project has received very little 
publicity. The reason for this is that the reports are confidential: it is 
forbidden to publicize its results or to surrender the report or any part 
of it to outsiders. The number of customers commissioning the project is 
limited, and the reports themselves are quite expensive. Apart f rom 
executives in business life the report is no doubt also read by top de-
cision-makers in politics. 

The Finnish Gallup Company is involved in the "World Values" 
project, which is coordinated by the international Gallup organization. 
This project follows the development of people's values in more than ten 
countries. 

When the number of opinion polls increased in Finland in the 1960s 
and people started to demand recognition for polls as a democratic 
mouthpiece of their hopes and desires, there also developed a critical 
lobby. As well as discussing various methodological problems, the critics 
raised the question of the essence of democracy and people's will. They 
had two main theses. In the first place, opinion polls t reat people in an 
atomistic fashion, severing them from their own societal contexts. This 
is in conflict wi th the idea of parliamentary democracy, according to 
which representation oof the people works through groups that are or-
ganized on the basis of their common interests and values. 

An important line of counterargumentation during the 1970s referred 
to the "silent majority", which remains outside these organized groups 
of citizens and which can effectively voice its opinions through opinion 
polls. 
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The second critical argument against opinion polls was closely related 
to the former one. Atomized people, it was said, are at the mercy of the 
manipulation exercised by the mass media. Opinion polls merely reflect 
the impact of bourgeois publicity on people's consciousness and thinking. 

The present situation 

During the 1980s the number of opinion polls conducted in Finland 
has continued to increase, and at the same time they have become an 
integral - albeit unofficial - part of the political system. There are four 
major commercial research institutes in the country, which all have a 
nation-wide reach and significance in conducting political opinion polls. In 
addition, there are several smaller companies which specialize in local 
studies. There is one government agency - the Central Statistical Office -
which conducts national opinion surveys and thus competes with the four 
major private companies. Finally, social science departments in the 
country's universities have shown a revived interest in survey studies 
during the 1980s, in which the same themes are covered as, in the opinion 
polls conducted by the commercial research institutes. Indeed, it is often 
impossible to draw a clear distinction between academic atti tude studies 
and commercially produced opinion polls. 

The most significant change in methodology has been the increasing 
use of telephone interviews, which has been made possible by the improved 
coverage of the telephone network. And with the advances made in 
computer technology, it is now possible to conduct polls on topical issues 
within a mat ter of hours, as the interviewers directly key in every 
response into the mainframe computer through their own terminals. 

Most of the opinion polls that are done in Finland today are com-
missioned by the mass media: newspapers, magazines, radio, and television. 
News editors look forward to getting fresh estimates of the political 
parties' popular support and of changes in public opinion regarding a 
given issue of social interest, because these are always hot news. When 
a certain newspaper, for example, publishes the results of an opinion poll 
it has commissioned, the other mass media will not be competing for 
that news item. But during the next few days most other significant media 
will quote that newspaper in reporting the results of its opinion poll. 

Estimates of the support of political parties or presidental candidates, 
which are published quite frequently, especially when the elections are 
coming up, are very popular news items; the general public follows the 
development of the situation with the same kind of enthusiasm as any 
sporting event. The figures are also of interest to political actors. For 
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example, the Social Democrats were very skeptical of the prognoses which 
said they they were going to lose the autumn's local elections, but ne-
vertheless their whole campaign was geared to prevent the predicted 
defeat. 

Every year the four biggest political parties in Finland, from con-
servatives to communists, jointly commission an opinion poll on current 
issues. Par t of the questions concern all four parties, part of them are set 
individually by each party. Some of the results concerning the joint 
section are made public, but those relating to the parties are confidential. 
In recent years these studies have had greatly influenced the political 
parties' election campaigns. 

After the elections, the material of these joint studies is always 
recorded for recearch purposes in the data registers of the Department 
of Political Science at the University of Helsinki. These archives are 
already quite extensive and provide a very useful source of information 
for studying changes in public attitudes. The material produced by com-
mercial research institutes is also used extensively by social scientists, 
both in the context of national and international projects. A good example 
is provided by the comparative study on Changing Public Attitudes to 
Government, which will be launched next year on the initiative of the 
European Science Foundation. Finland will be taking par t in this project 
as well. 

In Finnish politics there has been a clear tendency in recent years 
for personal images to assume increasing importance to the success of 
each individual politician. Therefore opinion polls on these images have 
also increased. The second largest daily in the country regularly produces 
a "Minister Barometer" in which ordinary people evaluate the work of 
each member of the cabinet. 

An issue of special interest in recent opinion polls has been that of 
energy policy. Business circles are urging the government to finalize its 
decision on the building of a f i f th nuclear power plant in Finland, but 
the government is wait ing for a more favourable public attitude to 
develop towards nuclear power. In early 1986 everything was set for 
a go-ahead decision. Two weeks before the Chernobyl disaster, public 
opinion was more or less equally divided between for and against such a 
decision. However, the accident at Chernobyl dramatically changed this 
balance and the political parties followed their voters' reactions. The im-
portant energy policy decision was shelved and is now waiting for a 
return of public opinion to the pre-Chernobyl situation. By now the 
majori ty of the voters of the Prime Minister's par ty are probably for 
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building a new nuclear power plant. Opinion polls are continuously being 
carried out by various instances in order to monitor the development of 
public attitudes in this issue. 

A topical theme of research 

I referred earlier to the debate that went on during the 1970s con-
cerning the relationship between opinion polls and democratic politics. 
At that time I too was critical of opinion polls. What about now? How 
has the continuous increase in the number of opinion polls and their 
increasingly close and direct relationship with politics affected my own 
opinions? 

With the changes that have occurred in Finnish society at large, the 
interrelationships between public opinion, mass communication, and po-
litics have become far more complex than was expected' some 15-20 years 
ago. It is necessary to take a fresh look at things. 

There have been certain trends in development within society and 
its political system that necessitate a re-evaluation of opinion polls. The 
traditional class structure of our society has been changing and becoming 
much more complicated, for several reasons. The party system which 
traditionally has been organized along class lines is continuously growing 
weaker, as is political organization along these lines. There is no longer 
reason to criticize opinion polls for atomizing citizens. The processes of 
individualization, privatization and atomization have affected an in-
creasingly large number of people in any case with the changes that 
are taking place in society, and caused a sense of alienation f rom political 
parties and the entire political system. In atomized mass society, the 
legitimacy of old parties to represent the people and their will is in-
creasingly called into question. 

In recent years political parties have become increasingly integrated 
into the state apparatus, and at the same time rank-and-file members 
have been losing contact with their party leaderships. Consequently it 
has become more and more difficult for ordinary people to make themselves 
heard. This is one of the reasons why the political parties have been 
commissioning opinion polls: they need to know what the people or their 
own voters want and need, and how far the policies they have pursued 
between elections are approved of. A few years ago even Finland's largest 
and most powerful trade union commissioned a membership study in 
order to find out wha t its membership thinks of the union and what its 
main concerns are. 
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Of course, it would be too simplistic to accept the idea that public 
opinion as such represents the "general will", or what Rousseau proposed 
as the basis of democracy. However, in modern society the relationship 
of opinion polls to democracy seems to be much more complicated than 
was suggested by our earlier criticism. 

In short then, the key problem for research to solve is this: What 
kind of opinion poll would best serve the cause of democracy in a mass 
society where the system of representation through citizens' organization 
is clearly running into a crisis. 
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TRT tZLEYICI ARA§TIRMALARI 

Abdullah YAZICI 

BALKAN: §imdi sira sonuncu katilimci arkada§imiza geldi. Sayin 
Abdullah Bey'i kursuye davet ediyorum. 

Abdullah YAZICI: Konugmacilari, 50k zevkle, gok dikkatle izleme 
imkani buldum; onun igin te§ekkiir ediyorum. Kurumumun bu konuda 
yaptigi gali§malari ozetleme imkani sundugunuz igin de aynca te§ekkiir 
ediyorum. 

20. yiizyilda goriilen hizli geli§meye paralel olarak, kitle haberlegme 
araglarinda da biiyiik geli§meler kaydedilmi§tir. Artik insanlar, diinya-
nin hemen her yerinde, haber, eglence ve egitim ihtiyaglarim, onemli 61-
giide, basili yaymlar ile sesli ve goriintiilii yaym araglariyla giderebilmek-
tedir. §iiphesiz, bu araglar igerisinde en onemlilerinden olan radyo ve 
televizyon yayinciligi alaninda da biiyiik ilerlemeler olmu§, gerek prog-
ramlarm kalitesi, gerekse yaymlarin daha geni§ bir alana net ve iyi bir 
§ekilde ula§masi konusunda onemli adimlar atilmi§tir. 

Radyo ve televizyon yayinlarmm daha geni§ bir kitleye hitap etmesi 
igin gerekli tedbirlerin alinmasi ve kaliteli programlarin hazirlanmasmm 
yanisira, yaymlarin hedefine istenilen olgiide ula§ip ulagmadifi, bir yayin 
kurulu§u tarafindan bilinmesi gereken hayati bir konudur. Gergekten, 
yayinlari takip edenlerin hacmi, karakteristikleri, zevk ve tercihleri, bek-
lentileriyle, benzeri hususlarm bilinmesi, bu konuda atilacak adimlann 
sihhatini onemli olgiide etkilemektedir. 

Bati diinyasmin yaym kurulu§lari, bu konuda biiyiik geligmeler kay-
detmigler, artik radyo ve televizyon yaymlariyla ilgili olarak ihtiyag du-
yulan bilgileri giinliik olarak elde eder duruma gelmi§lerdir. Bunun igin 
de ge§itli yontemler uygulanmaktadir. Bunlardan ba§licalarini §oyle ozet-
lemek miimkiindiir: 

— Yiiz yiize goriigme yoluyla bilgi toplama, 

— Posta yoluyla bilgi toplama, 
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— Telefon yoluyla bilgi toplama, 

— Gozlem yoluyla bilgi toplama, 

— Elektronik olgiim yoluyla bilgi toplama. 

Bati'daki birgok yayin kurulugu tarafmdan kullamlan, elektronik ol-
giim teknigi, son yillarda oldukga yayginlagmig ve televizyon istasyonlari 
arasmdaki rekabeti hizlandirmi§tir. Bu sistem sayesi'nde televizyon is-
tasyonlari, kendi programlari yamsira, diger yerli ve yabanci televiz-
yon istasyonlarmin yayinladiklan programlarin seyirci hacimlerini, k i l -
ler in cinsiyet, ya§, ogrenim, sosyo ekonomik durum gibi bagimsiz degigken-
lere gore, 15'er dakikalik periyotlar halinde ogrenmekte ve bu bilgileri, 
hizmetin en iyi bir gekilde yerine getirilmesi igin kullanilmaktadirlar. Hat-
ta bu sistemde, kigilerin, programlar hakkinda, begeni derecesini de og-
renmek miimkiin olmaktadir. 

Tiirkiye Radyo-Televizyon Kurumu olarak da bu konudaki ilk tegeb-
biisler 1975 yilmda baglatilmakla birlikte, 1976 yilmda daha yogun bir 
galigmaya girilmigtir. Bazi kesintilerle devam eden gali§malar, 1984 yilin-
dan itibaren siireklilik gostermeye baglamigtir. Bugiine kadar gergekleg-
tirilen kamuoyu aragtirmalarmi goylece ozetlemek miimkiin: 

Ankara ili, Radyo ve Televizyon Programlari izleyici Aragtirmasi 
(1976): Amag, radyo dinleme ve televizyon seyretme durumunu, program-
larla ilgili goriig ve diigiinceleri, zevk ve tercihleri tespit etmek suretiyle 
programlarin planlanmasi ve hazirlanmasina yardimci olmak; ayrica, bir 
sonraki aragtirmalara da bir baz tegkil etmektir. 

1976 yilinm Mart aymda Ankara'da yapilan izleyici aragtirmasi, 
Tiirkiye'nin 7 bblgesinde yapilmasi diigiiniilen aragtirmalarm ilk adimi 
olmugtur. Ankara aragtirmasmi takiben, Dogu Anadolu, Giiney ve Giiney-
dogu Anadolu, Ege ve Marmara bolgelerinde aragtirmalar yapilmig, fakat 
bu galigmalara ait anket galigmalari degerlendirilememigtir. Ancak, An-
kara Iline ait sonuglar, degerlendirilerek, "Ankara Ili Televizyon Seyir-
cileri Aragtirmasi Genel Sonuglari" ve "Ankara Ili Radyo Dinleyicileri 
Aragtirmasi Ayrintili Sonuglari" adi altinda iki kitap halinde yaymlan-
migtir. 

Televizyon programlariyla ilgili aragtirma, Ankara'nin merkez ilge 
ve koylerinde yagayan 15 ve daha yukan yagtaki 1688 kigi iizerinde, radyo 
programlariyla ilgili aragtirma ise, 2104 kigi iizerinde uygulanmigtir. 

Gerek Ankara, gerekse bolgelere ait aragtirmalar, Atatiirk tTniver-
sitesi ogretim iiyelerinden Dog. Dr. Fatih Sezgin'in koordinatorliigiinde, 
TRT Kurumu ve Devlet Istatistik Enstitiisii Bagkanliginin igbirligiyle ger-
geklegtirilmigtir. 
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Ikinci aragtirma, Radyonun Genelde Dinlenilirligi ve Giiniin Igin-
den Programi izleyici Aragtirmasidir (Mayis 1982). Amag, radyo dinleme 
durumunu, Giiniin Iginden'in dinlenilme durumunu, program ile ilgili go-
rug ve dii§iinceleri, zevk ve tercihleri tespit etmek suretiyle elde edilen 
bilgileri, Guniin Iginden Programmm hazirlanmasinda kullanmaktir. Ya-
ni, dogrudan bir program ara§tirmasidir. 

1982 yilmda, Ankara Radyosu Miidiirliigii tarafmdan, "Radyonun Ge-
nelde Dinlenilirligi ve Guniin Iginden Programi Izleyici Aragtirmasi"' 
adiyla gergekle§tirilen bu gali§ma, Giiniin Iginden Programiyla ilgili bir 
galigma olup, bunun yanmda, Radyo-1, Radyo-2 ve Radyo-3 hakkinda da 
bazi bilgilerin tespitine gali§ilmi§tir. Aragtirma, Ankara Belediyesi sinir-
lari igindeki 814 hanede ya§ayan 15 ve daha yukari yagtaki 1740 ki§iyle 
miilakat yapilmak suretiyle gergekle§tirilmi§tir. Ornek hanelerin segimin-
de, tabakali basit tesadiifi ornekleme metodu uygulanmig ve degi§ik sos-
yo-ekonomik kesimlerde ya§ayan fertlerin, orneklerin igerisinde e§it agir-
likta temsil edilmesi saglanmi§tir. 

Saha galigmasma gegmeden once, Ankara Radyosu Ara§tirma Gru-
bunun hazirladigi Kamuoyu Aragtirma Projesi paralelinde, bir Dani§ma 
Kurulu te§kil edilmi§ ve Ankara Radyosu Egitim ve Kultiir Yapimlan 
Miidiirlugiiniin yapimcilariyla da i§birligi yapilmak suretiyle, Giiniin Igin-
den Programi Radyo Dinleyicisi Soru Kagidi hazirlanmi§tir. 

Ara§tirmanm saha gali§masini gergekle§tirmek iizere, Ankara tTniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi Basin-Yayin Yuksekokulu ve Gazi Univer-
sitesi Basin-Yayin Yiiksekokuluyla, Istatistik Boliimiinden 30 ogrenci go-
rev almi§tir. 

Saha gali§masi sonucunda, elde edilen bilgiler, Devlet Istatistik Ens-
titiisii Bilgi I§lem Merkezinde tablolar haline dokiilmu§ ve bu tablolar, 
Ankara Radyosu Arastirma Grubu tarafmdan degerlendirilerek, sonuglar 
TRT Yayincilik ve Haberle§me Dergisi'nde yaymlanmi§tir. 

Van Radyosu Izleyici Ara§tirmasi (Mayis 1983): Amag, Van Radyo-
sunun dinlenilme ve begenilme durumunu, programlardan beklentileri 
ogrenmek suretiyle, programlarin hazirlanmasma katkida bulunmakti. 

1983 yilinda, Van Radyosunun etki alam igerisinde bulunan Van ve 
Bitlis illeriyle, bu illere bagli ilgelerde Van Radyosunun dinlenilme ve be-
genilme durumunu tespit etmek amaciyla bir ara§tirma yapilmi§tir. Arag-
tirma, 18 ya§ ve iizerindeki 946 ki§i iizerinde uygulanmi§tir. Qali§manin 
gergekle§tirilmesi igin, 100. Yil Universitesi Egitim Yuksekokulu ve orta 
dereceli okullarla i§birligi yapilmi§tir. Aragtirmamn koordinatorliigii, Van 
Radyosu yoneticileriyle birlikte, Prof. Dr. Ahmet Giincem, miilakat so-
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nuglarinin degerlendirilmesi ise, Prof. Dr. Niyazi Karasar ve Dr. Yalgin 
Ergiine§ tarafindan yapilmi§ olup, galigmalar siiresince 110 ki§i gorev 
yapmigtir. Ara§tirmaya ait sonuglar, yine TRT Yaymcilik ve Haberle§me 
Dergisi'nde yaymlanmigtir. 

Ankara Radyo ve Televizyon Programlari tzleyici Ara§tirmasi (1984): 
Amag, televizyon ve video seyretme durumunu, programlarla ilgili go-
rug ve du§iinceleri, zevk ve tercihleri, radyo dinleme durumunu tes-
pit etmek suretiyle, programlarin planlanmasi ve hazirlanmasinda kamu-
oyunun dikkate alinmasmi saglamakti .Ankara ilinin belediye smir lan 
iginde ya§iyan 14 ve daha y u k a n yagtaki ki§iler iizerinde gergeklegtiril-
mi§tir. Ornek hanelerin segiminde, tabakali basit tesadiifi kiime ornekle-
me metodu kullanilmig, fakir, orta ve zengin mahalleler agirliklari ora-
nmda ornege segilmi§, boylece 1010 hane ornege segilmi§ ve bu hanelerde 
ya§ayan 2544 ki§iyle miilakat yapilmigtir. 

Aragtirmanin proje ve uygulama safhasinda, TRT Genel Miidiirlii-
gtinden 3, Devlet Istatistik Enstitiisii Ba§kanligmdan 85 personel gorev 
almi§tir. Anket soru kagit larmm editing kodlamasi, programlarin hazir-
lanmasi ve tablolarin bilgi i§lem ortammda, cinsiyet, ya§ grubu, meslek, 
ogrenim ve istihdam di§i gruplara gore dokiimu, Devlet Istatistik Enstitii-
sii Bagkanligi taraf indan yapilmi§tir. Sonuglar, yorumlanyla birlikte ki-
tap haline getirilerek, kurum igi ve kurum di§ina dagitim yapilmi§tir. 

Tiirkiye Radyo ve Televizyon Programlari izleyici Aragtirmasi (Ni-
san 1985): Amag, televizyon ve video seyretme durumunu, televizyon prog-
ramlariyla ilgili gorii§ ve dii§imceleri, yabanci televizyon seyretme duru-
munu, program turleri ve siireleriyle ilgili egilimleri, radyo dinleme du-
rumunu, radyo programlari hakkmdaki gorii§ ve dii§unceleri tespit ede-
rek, yine genel yaym planinm hazirlanmasinda ve programlarin hazirlan-
masinda yardimci olacak verileri tespit etmekti. 

Nisan 1985'de TRT Yayin Planlama Koord-inasyon ve Degerlendirme 
Dairesi'nin organizatorliigiinde, Tiirkiye gapmda olmak iizere, Tiirkiye 
Radyo Televizyon Programlari Kamuoyu Ara§tirmasi gergekle§tirilmi§-
tir. Tiirkiye,, Dogu, Bati, Giiney, Kuzey ve Orta Anadolu olmak iizere 5 
bolgeye aynlmi§ olup, arastirma bu bolgeleri temsil edecek gekilde segilen 
18 ilin merkez ilge ve koylerinde, 12-30 Nisan 1985 tarihleri arasmda ya-
pilmigtir. Bu iller, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakir, Edirne. 
Erzurum, Eski§ehir, Hatay, Istanbul, Izmir, Kayseri, Konya, Samsun, 
Trabzon, §anliurfa, Van ve Zonguldak'tir. 

Tabakali gok safhali tesadiifi kiime ornekleme metoduyla, yukaridaki 
illerden 15.980 hane ornege segilmig ve bu hanelerde yagayan 12 ve daha 
yukari ya§taki 42.199 ki§iyle mulakat yapilmiftir. Radyo dinlemeyenler 
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lie televizyon seyretmeyenler, bu sayidan dii§iilmii§ ve radyo yaymlan 
konusunda 28.020 ki§inin, televizyon programlari konusunda ise 36.938 ki-
§inin fikri alinmi§tir. 

Yerlegim yerleri, niifuslarma gore, 2000 ve alti; 2001-5000; 5001-10.000; 
10.001-50.000; 50.000 ve iistii geklinde, niifusu 50.000'in iistiindeki yerlegim 
yerlerindeki mahalleler ise, sosyo-ekonomik durumlar dikkate alinarak, 
fakir, orta ve zengin olmak iizere tabakalara ayrilmi§tir. 

Bu yerlessim yerleri, agirliklan nispetinde ornege yansitilmi§lardir. 
Ornek segiminde, ilk safhada, ornek yerle§im yerleri; ikinci safhada, or-
nek mahalleler; iigiincii safhada ise, ornek kiimeler segilmi§tir. Her kiime, 
ard arda gelen 5 haneden meydana gelmig ve herhangi bir hane halkmin 
evde bulunamamasi halinde, ikame prensibi kullanilmi§tir. Hanelerin tes-
pitinde, 1985 Genel Niifus sayimi bina numaralama formlari kullanilmigtir. 

Ara§tirma projesiyle, soru formu taslagi, kurumumuz elemanlariyla, 
kurum di§indan davet edilenlerden olu§an dani§ma kurulunda tarti§ilarak 
son §eklini almi§tir. Ayrica, Yayin Planlama ve Koordinasyon ve Deger-
lendirme Daire Bagkanligi ta rafmdan raporla§tirilan sonug tablolari, aym 
kurul ta rafmdan degerlendirilmi§tir. Ara§tirma raporu, kitap haline geti-
rilerek, kurum igine ve kurum di§ina dagitim yapilmi§tir. 

Televizyon ikinci Programi ve Sabah Yaymlan izleyici Ara§tirma-
si (Mayis/Haziran 1986): Amag, televizyon seyretme durumunu, sabah 
yaymlarmin seyredilme durumuyla, programlar hakkmdaki goriig ve dii-
§iinceleri, yabanci televizyon seyretme durumunu, televizyon ikinci prog-
ram yayinlarma ili§kin gorii§ ve dugunceleri tespit etmek suretiyle, sa-
bah yaymlarmda yeralan programlar ile televizyon ikinci programlarinin 
planlanmasi ve hazirlanmasma yardimci olmakti. 

Saha galigmasi, 8 Mayis - 4 Haziran tarihleri arasmda gergekle§tirilen 
ara§tirma, televizyon 2'nin oncelikle yaym yapacagi illerde uygulanmi§-
tir. Bu iller, istanbul Ankara, izmir, Adana, Hatay, Diyarbakir, Mardin 
ve §anliurfa olup, ilk iig il birinci bolge, diger iller de ikinci bolge olarak 
ele ahnmi§ ve elde edilen verilerin, bu iki bolgeye gore gosterdigi fark-
liligin onemli olup olmadigi ayrica incelenmi§tir. 

Ote yandan, yabanci televizyon istasyonlari seyretme durumu ile sa-
bah programlari hakkmda da bilgi toplanmaya gali§ilmi§tir. Bir ara§tirma 
kurulu§u tarafmdan gergeklegtirilen bu gali§mada, yukarida belirtilen 8 il 
ile bu illere bagli ornek ilge ve koylerde yagayan 15 ve daha yukari ya§-
taki 3250 kigiyle yiiz yiize goriigme yapilmigtir. Aragtirmada, gok a§amali 
tabakali tesadiifi ornekleme yontemi ve ayrica kota ornekleme yontemi 
kullanilmi§ olup, biiyiik yerle§im yerlerindeki fakir, orta ve zengin mahal-
leler, agirl iklan oramnda, ornekte temsil edilmi§lerdir. 
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Bunlara ilaveten, 1987 yilinda Televizyon Yilbagi Ozel Programlari 
izleyici Aragtirmasi ve Televizyon 2. Program Yayinlari izleyici Arag-
tirmasi yapilmigtir. Yine 1987 yilinin Nisan ayinda, Tiirkiye Radyo Te-
levizyon Programlari izleyici Aragtirmasi, ozellikle programm detayla-
rina inecek tarzda yapilmigtir. Biitiin bu aragtirmalarm devami olarak, 
ozellikle 1988'de, Milli Egitim Bakanligiyla ilgili, biitiin bu aragtirmalarm 
tamamlayicisi niteligi tagiyan Radyo ve Televizyon £ocuk Programlari 
izleyici Aragtirmasi yapilmigtir. Bu aragtirma sonuglari, biraz once de 
arz ettigim gibi, kitap haline getirilip, kamu kuruluglarma ve iiniversite-
lerimize ulagtirilmaktadir. 

Bunun digmda, aslinda Tiirkiye'de yeni olan bu aragtirmalar, belli bir 
safhadan sonra hizlanmigtir; bu aragtirmalar, kurumumuzda da gok hizli 
bir gekilde gotiiriiltiyor ve bu yapilan aragtirmalarm sonuglari da yine 
ilgili birimlere ulagtirilmaya galigiliyor. 

Bu arada, dig yaymlarla ilgili aragtirmalan da kisaca ozetlemek iste-
rim. Buradaki arkadaglarim, tamamen mektupla aragtirma yapmaktadir-
lar. Ulke digmda tespit ettikleri hanelerde yagayan 12 ve daha y u k a n 
yag gruplarma mektupla miiracaat ederler ve formlar gonderirler, on-
lardan aldiklan formlari degerlendirirler. 

Genelde ,Tiirkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun yaptigi ilk arag-
tirma, baglangig olarak diigiiniiliirse, baglangigta hedefledigimiz durum 
gudur: Once, radyonun dinlenilirligi ve televizyonun seyredilirliginin tes-
piti. Bir, teknik yonden, bir de, dinleyici agismdan. Yani, tespit aragtir-
masina oncelik verilmigtir. Tespit aragtirmalarinin iginde, program arag-
t irmalarma da kismen yer verilmektedir. Giderek programlar agilmakta-
dir ve bu yelpaze, giderek agilacaktir. 

Bu konuda, biz, gerek iiniversitelerimizle, gerekse, devletin diger ka-
mu kuruluglariyla iyi irtibatlar kurdugumuzu soyleyebiliriz; ama ozel-
likle iiniversitelerimizle fevkalade iyi irtibat kurmak arzusunda oldugu-
muzu da belirtmek isterim. Nitekim, kamuoyu yoklamalandna bizim alt-
yapimiz, ozellikle Tiirkiye'nin altyapisi —ki, profesyonel f irmalari burada 
kastetmiyorum— takdir edersiniz ki fevkalade smirlidir. Burada, kanaa-
timizce, ozellikle anketorliik galigmalarmda ve roportaj galigmalarmda en 
onemli kaynak, iiniversitelerimizin geng elemanlandir. Umarim ki, iini-
versitelerimizle bu sicak diyalogu siirduriir ve birlikte gotiiriiriiz. 

Biitiin bu galigmalarda katkisi olan Devlet istatistik Enstitiisii yetki-
lilerine, burada isimlerini tek tek saymadigim, iiniversitelerimizin miimtaz 
iiyelerine ve diger bize yardimci olan kuruluglara huzurunuzda giikran-
lanmi ifade etmek isterim. 

Tegekkur ederim. (Alkiglar). 
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TAETISjMA 

BALKAN: §imdi sorulan alacagiz. 

Buyurun. 

(Bir Ogrenci): Saym Suhonen, Fillandiya'daki gazetelerden bahse-
derken, Fillandiya'nm en onemli ikinci gazetesinin, yapmi§ oldugu ba-
kanlar barometresinden bahsetti ve bu gazetenin, bakanlar barometresinin 
halka bakanlar hakkinda bilgi verdigini soyledi. Ben §unu dii§iindiim: Bu 
gazete acaba bagimsiz bir gazete midir? Tiirkiye'de, kendisine bagimsiz 
gazete diyen gazeteler, mutlaka bir part i ya da grubu tutmaktadir . Aca-
ba, bu gazete bagimsiz bir §ekilde gali§abilmekte midir, yoksa bir tarafi 
tu tmakta midir? Bunu ogrenmek istiyorum. 

Tegekkiir ederim. 

BALKAN: Te§ekkiir ederim. 

Buyurun. 

Vahap TUNCER (Ogrenci): Sorulanmi Sayin Tamas Szecsko'ya yo-
neltecegim. Iki onemli sorum var. Birincisi, Polonya'daki geli§melerden 
soz ederken, yeni kurulan ara§tirma merkezinin, gali§malarmi "toplumsal 
kanaat" adi altinda yaptigmi, "kamuoyu kanaati" admin konmadigini, bu-
nun nedeninin de yoneticilerin, aktif gruplarm gorii§lerini almak isteme-
leri oldugunu soyledi. Benim goriigume gore, kamuoyu, tarti§mali giincel 
bir konuda gogunlugun gorii§leri olarak soylenebilir. Dolayisiyla, bu ko-
nunun biraz daha agiklanmasini istiyorum. 

Ikincisi, Sosyalist iilkelerde, ekonomik reform politikalarmin uygu-
lanmasiyla birlikte, belirgin olarak ortaya gikmi§ gegitli muhalif gruplar 
vardir. Bu gruplar hakkinda kamuoyu aragtirmalari yapiliyor mu, yapi-
liyorsa, ne durumda? Birtakim etnik huzursuzluklar var; bu konuda ya-
pilan gali§malar hakkinda bilgi isteyecegim. 

Te§ekkiir ederim. 

BALKAN: Te§ekkiir ederim. 
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Buyurun. 

Idil GtTRSEL (Ogrenci): Benim sorum, Tamas Szecsko'ya, Kamuoyu 
ara§tirmalarmda, ideolojinin olugturdugu gergeve ne derece etkilidir? Bu 
sorum, aym zamanda Turk yoneticilere de. 

Tegekkiir ederim. 

BALKAN: Bagka soru sormak isteyen?.. Buyurun Biilent Bey. 

Biilent TANLA: Ilk sorumu, Dr. Eckardt'a sormak istiyorum, Iki ayri 
sorum var. Birincisi: Siyasi partilerin iginde profesyonel ara§tirma ku-
rumlarindan degil, profesyonel ara§tirma kurumlariyla iligki kurabilecek 
birimlerden soz edilmeye gali§ildi. Bu ayrimi belirtmek istiyorum. Yani, 
yine Almanya ornek alinirsa, Friedrich Eberhard St if tung - Adenauer 
St if tung Vakfi ve benzeri kurulu§ modellerinin, Tiirkiye'de de, siyasi 
partilerin yanisira, kurulmasi sozii edildi. 

§imdi, Bay Eckardt'a sorum §oyle: People meter ' lar veyahut da tele-
metre dedigimiz bu aletler ,iki amaca yonelik. Bunlardan bir tanesi, tele-
vizyon izleyen kigiler, televizyonu gali§tirdiklari anda kayit sisteminin ga-
li§masi. Tekniklerin bir tanesi izliyor, bir tanesi algiliyor, impact'i olgii-
yor. §imdi, WDR'nin kullandigi teknik, izleyen teknik midir, algilayan, 
impact'i olgen teknik midir? Bunu ogrenmek istiyorum. 

Ikinci sorum Tamas Szecsko'ya. Sayin Tamas Zzecsko ile herhalde 
kaderlerimiz aym. Kendisi tebligini verirken, ben de ya§am oykiimu, san-
ki tekrardan birlikte yagadim. Bir kere, bizde de, siyasi ve ekonomik or-
tamla, ara§tirmacinm kaderi, Macaristan'daki gibi. Yani, demokratikle§-
me agildikga, aragtirma talepleri ve ara§tirmacilar, toplumun belirli yer-
lerinden filizleniyorlar. Demokratik donemlerin di§ma gikildigi zaman, 
bizde de aragtirmacilarin gali§ma imkanlan gok farkli alanlara kaydirih-
yorlar. 

Bay Tamas Szecsko'ya sorum §u: Gegen yil Sovyetler Birligi, GALLUP 
Chain'inde grubumuza ba§vurdu ve iiye olmak istedigini bildirdi. Grup 
olarak gegen yil iilke ziyaret edildikten sonra, bu yil misafir iiye olarak, 
Gallup'un davetlisi olarak bulundugumuz Fillandiya'da, Sovyetler Birligi, 
adi gegen enstituniin iki iiyesiyle ve bir sosyolog ile bu grupta temsil edil-
diler. §imdi oniimiizde, Qin Halk Cumhuriyeti 'nin ba§vurusu var. Mayis 
ayinda Tiirkiye'de, bizim yonetimimizde yapilacak GALLUP Uluslararasi 
43. Kongresine, hem Qinli, hern Sovyet konuklarimiz da gelecek. §imdi 
kenddsine, grubum adina bir teklif yapmak istiyorum. Macaristan da, ken-
di iiye oldugu aragtirma enstitusii de GALLUP kurulu§una iiye olmak is-
ter mi? Bu konudaki degerlendirmelerini rica edecegim. 

Te§ekkiir ederim. 
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BALKAN: Te§ekkur ederim. 

B u y u n m Sayin Aziz. 

Prof. Dr. Aysel AZIZ: Ug konugmaci; Saym Eckardt, Sayin Suhonen 
ve Saym Szecsko'den, kisa olarak kendi iilkelerinde, kamuoyu ara§tirma-
lari yanmda, radyo ve televizyon ve diger kitle ileti§im araglarinm etkileri 
yaninda, igerik goziimlemesiyle ilgili galigmalari olup olmadigim ogren-
mek istiyorum. Igerik goziimlemesi derken, bunu isterseniz biraz daral-
talim, mesaj goziimlemesi diyelim. Mesaj goziimlemesiyle ilgili gali§ma-
lar yapiliyor ise, hangi konularda yapiliyor? Cevabi muhakkak ki uzun-
dur; ama, kisa olarak isteyebilir miyim? 

Ikinci sorum Sayin Szecsko'ya. Kendileri, "kamuoyu ara§tirmasi da-
ha gok kamuoyunu olgmek igin yapiliyor. Ancak, durum miisait ise ve 
oteki ara§tirmanin sagligi bakimindan da gerekliyse radyo ve televizyon-
la ilgili ara§tirmalar yapiyoruz" dediler. Bir yerde, bu merkezin amaci 
bakimmdan, radyo ve televizyon ikinci belki iigiincii planda kaliyor. Bu-
na ragmen, bu yapmi§ olduklari radyo ve televizyon aragtirmalannda ne 
ara§tiriliyor, neyi ara§tiriyorlar ve bunlarin nedeni nedir, kimlere yari-
yor? Halkin nabzini yoklamak igin mi, yoksa bir program ara§tirmasi 
bigiminde, radyo ve televizyon kurumu yoneticilerine ve yapimcilarma 
yon gostermek igin mi ve ne derece dikkate aliniyor, yapiliyor? Bu bilgiyi, 

-Tiirkiye ile bir kar§ila§tirma, bir baglanti kurmak uzere istiyorum. 

Son sorumu, TRT temsilcisi Saym Abdullah Yazici'ya yoneltmek is-
tiyorum. Once, verdikleri bilgiler igin te§ekkiir ederim. Samyorum ki bu 
bilgiler, bu bilgilere sahip olmayanlar igin yararli olmu§tur. Ben bunla-
rin iginde oldugum igin, bu kronolojiyi biliyor idim. 

izin verirlerse, bu konuda bir iki soz soylemek istiyorum. Bir kere 
iiniversiteyle i§birligi dediler, yanli§ anla§ilmasin, bu Ankara Basm-Yaym 
Yiiksekokulu degildir. Samyorum ki, bizim di§imizdaki tiim iiniversiteler 
veya okullar vardir; ama biz yokuz. Qiinkii diin yine TRT'den Zeynel Abi-
din Bey, ben veya diger arkadaglarimiz biliyor gibi soziinii ettiler; biz 
degiliz onlar. Yani, bu ara§tirmalarda rolii olan veya katkisi olan, maa-
lesef bizler degiliz; goniil ke§ke olsaydik diyor. Yanli§ anla§ilmasm diye 
bunu soylemek istedim. 

Oncelikle, bu ara§tirmalardaki amag nedir? Amaci, herhalde nabiz 
yoklamak, program yapimcilarma ve program planlayicilarina yon gos-
termek olarak —yanli§ anlamadimsa— belirtilmeye gali§ildi. Ancak, bii-
tiin bu ara§tirmalarin, yayinlanan kisimlarini inceledigimizde, goriiyoruz 
ki, bu sizin soziinii ettiginiz amaglara uygun bir soru bigimi, uygun bir 
raporla§tirma goriilmiiyor. Sort yapilan ara§tirmalari bunun di§mda bira-
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kiyorum. Qiinkii, o son ara§tirmalarin sonuglarim gormedim. Bana gore, 
bu ara§tirmalarin, bir kere, program ara§tirmasi niteligi kesinlikle yak. 
Eger yanligsam, liitfen diizeltin. Sonra, benim bildigim kadariyla, ara§-
tirmalarda bir devamlilik olur, bir biitiinliik olur. Oysa, sizin raporlari-
mzdan anladigimiz kadariyla, turn bu ara§tirmalar, farkli ki§iler, farkli 
kurumlarca ve gok oziir dileyerek soylemek istiyorum, sanki yasak savar 
bigimde yapiliyor hissini veriyor. Acaba yanli§ miyim? Qiinkii, bir baki-
yorsunuz istatistikgiler yapiyor, bir bakiyorsunuz Erzurum'da yaptirmi§-
smiz, bir bakiyorsunuz A kurulu§una, bir bakiyorsunuz B kurulu§una yap-
tirilmi§. Bunun nedeni nedir? Boyle bir sistem, size gok daha mi yararh 
geliyor, yoksa aragtirma sisteminin heniiz oturmami§ olmasindan mi kay-
naklamyor? 

Sonra, ara§tirmalarda asil yapilmasi gereken, program oncesi aragtir-
masi niteligindeki bir ara§tirmayi, bu ara§tirmalarda pek goremiyorum. 

Bir ba§ka hususa deginmek istiyorum. Bu ara§tirmalarda, saniyorum 
ki asil amacmiz, programcilarmiza yon vermek ve yoneticilerinize, plan-
layicilara yon vermek. Oysa, ben az gok bu i§lerle me§gul olan bir insa-
mm, sizin raporlarmiza baktigimda, inanm kendimi bir bunalti iginde his-
sediyorum. Qiinkii, o kadar gok istatistik var ki, bunu degil benim anla-
mam, ancak gok yogun bir istatistik bilgisi olan ki§i anlar; kaldi ki, sizin 
programciniz anlasm. O zaman, sizin amacmiz ile yapilan bu gali§malar 
arasmda nasil bir paralellik kuruyorsunuz? Yani, bu tiir bir ara§tirma-
nin, bu §ekilde raporla§tirilmasi, sizin —yoneticileriniz dahil— program-
cilarmiza nasil yararli olur? 

Te§ekkiir ederim. 

BALKAN: Te§ekkiir ederim. 

Ba§ka var mi efendim?.. Buyurun. 

Liitfiye PEKCAN (Ogrenci): Ben de Aysel Hocamm sorusuna bir 
ufak eklemede bulunmak istiyorum. Sorumu Sayin. Eckardt 'a yoneltece-
gim. Aysel Hocam, "bu iilkelerde igerik goziimlemesi yapiliyor mu?" de-
di. Benim merakim da, Hitler donemindeki propaganda bakani Gobels'in 
yapmi§ oldugu propagandanin mesaj lannin bu kadar etkili olmasi, kitleye 
ula§masi. Kitleyi, nasil olmu§ da bu kadar kavrami§, etkilemi§, pe§inden 
siiriiklemi§, g6tiirmii§? Bu konuda bir igerik goziimlemesi yapilmi§ mi? 
Yapilmigsa, bu mesajm ozellikleri neymi§, semboller, simgeler nereye 
oturtulmu§ da bu kadar ba§arili olmu§? 

Te§ekkiir ederim. 

BALKAN: Buyurun Saym Topuz. 
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Hifzi TOPUZ: Sayin Eckardt, "Radyo dinlemek eksik kalan bir ile-
tigimin yerini doldurmaktir" dediniz. Nasi! bir oncelik listesi yapiyorsu-
nuz ki, radyo bir iletigim araci olarak, bir bogluk doldurmaya yariyor? 
Bana biraz sakat gibi geldi. Bu konuda goriigiinuzii rica edecektim. 

Ayrica, Saym Abdullah Yazici'ya gunu soylemek istiyorum: Istanbul 
Basin-Yayin Yiiksekokulu ogretim gorevlisi olarak gunu soyleyecegim: 
Biz, TRT'nin yaptigi aragtirmalarm higbirini gimdiye kadar elimize al-
madik, elimize gegmedi, kiitiiphanemizde de boyle bir gey yok, ogren-
cilere de boyle bir geyi veremiyoruz. Biz bundan yararlanamiyoruz. Og-
rencilerimiz de higbir aragtirmaya katilmadilar. Acaba bu konuda bir ek-
siklik mi var; yoksa, istanbul uzak oldugu igin duyurulamiyor mu? Bunu 
ogrenmek isterdim. 

Tegekkiir ederim. 

§imdi, cevaplara gegiyoruz. 7 arkadagimiz soz aldi, bunlarin ikisi, Dr. 
Suhonen'e yonelik soru sordu. E w e l a Dr. Suhonen'e soz veriyorum. 

Dr. Pert t i SUHONEN: Bakanlar barometresine iligkin sorunun cevabi 
goyle: Bakanlar barometresini, Finlandiya'nin GALLUP grubu yapiyor. 
GALLUP grubu, ozel bir girkettir; biitiin siyasi partilerin giiveni vardir 
ve bunun sonuglanni bir sabah gazetesi yayinlamaktadir. Bu sabah ga-
zetesi, en biiyiik muhafazakar gazetedir. Bu gazeteye giiven duyuyorum; 
giinkii, onun bagyazan, benim iiniversitedeki profesdriimdiir. 

Igerik goziimlemesine iligkin olarak gunlan soyleyebilirim: Bilindigi 
iizere, 1970'lerden bu yana, ozellikle sosyal bilimler iizerinde galigan iini-
versite birimlerinde igerik goziimlemesi yapilmaktadir. Qok kalin bir me-
todolojik kitabi vardir. Proje olarak, daha ziyade, televizyon ve basinda 
ilan yoluyla gonderilen gizli mesajlar iizerinde durulmaktadir. Bu gizli 
mesajlardan bir tanesi, kadinlann toplumdaki roliine iligkin mesaj ol-
maktadir. Yani, reklamm iginde, endirekt olarak, kadini kiigiiltiicii veya 
agagilayici mesajlar var mi? Tabii bu, igerik goztimlemesiyle ortaya gi-
kar. Basin-yayin okullannda, ogrenciler mastirlarini alirken, bu yonteme 
sik sik bagvurmaktadirlar. 

BALKAN: §imdi, Saym Tamas Szecsko'ya yoneltilen sorulara gegi-
yoruz. Sorulan cevaplamak iizere, kendisini kiirsiiye davet ediyorum. 

Tamas SZECSKO: Biraz evvel belirtildigi iizere, Macaristan'da igerik 
goziimlemesi, temsili survey'in yam baginda, ikinci en onemli yontem 
olarak sayilir. 

Halen yiiriitiilmekte olan iig tane proje var. Bunun bir tanesi, Prof. 
Aziz'in diin deginmig oldugu, Annensberg Okulunda yiiriitiilen kiiltiirler 
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torlugu, digeri Avusturya. Tabii, o yiizden de uzun zaman, basmakalip 
fikirler bu konuda fevkalade olumsuzdu. Bunun sebebi 50k a§ikar, Os-
manli Imparatorlugu olarak 1,5 yiizyil bizi i§gal ettiniz. §a§ilacak bir §ey 
yok. Ama, §imdi biz kar§ila§tirmali ulusal stereotip ara§tirmalar yaptigi-
miz zaman, gerek Avusturya, gerekse Tiirkiye hakkmdaki pe§in yargilar 
son derece olumlu. 

Tiirkiye ile ilgili olarak neden bu imaj birden bire olumluya donii§tii? 
O hususta kesin bilgim olmamakla beraber, bunu iig faktorle izah edebi-
lirim, bu benim bir varsayimim. 

Birinci sebep, 19. yiizyilda, Tiirkiye, surgiine gitmek zorunda olan 
Macar politikacilari igin, bir iltica iilkesi oldu. Qiinkii, Avusturya'ya kar-
§1 sava§an bir kisim politikacilar siirgiine gitmek zorunda kalinca, il-
tica edecek ilk iilke olarak, Tiirkiye'yi buldular. O zamanki Osmanli Im-
paratorlugu, bu Macar miiltecileri sadece kabul etmekle kalmami§, daha 
sonra gerilla sava§i yapmak iizere, bir kisim Macar askerlere para ve sik.h 
da vermi§. 

Ikinci sebep, yeni iiretilen Macar tarih kitaplan, 50k daha az yanli-
dir ve 50k farkli bir yakla§im benimsemi§lerdir. Ozellikle, Osmanli i§gal 
yillarma ili§kin olan verilerde, "evet, Osmanlilar gelip, birgok §eyleri tah-
rip etmiglerdir; fakat, aym zamanda uygarlik da getirmi§lerdir ve bu uy-
garlik ogeleri, Macar kamu ya§amina girmi§tir. Onun igin, Osmanli i§gil 
yillarma, sadece negatif ve yikici gozle bakmak yanli§tir" deniliyor. Yani, 
tar ih disiplini kendini yenilemi§tir. 

Ugiincii sebep de §u: Elbette, sokaktaki adam, Macar tarihgilerin or-
taya koydugu bu yeni gorii§lerin farkmda degil; ama, kitle ileti§im a ra j -
lann in 50k onemli bir rolii var. Qiinkii, Macaristan'da, kitle ileti§im a ra j -
l annda gosterilen her turlii tarih konulari, son derece popiiler ve bu ye:ii 
yakla§imlar, bu senaryolara girmi§ bulunmaktadir. Dolayisiyla, kitle il?-
ti§im vasitasi, Macaristan'da birtakim goriintiilerin yikilmasina, onun y j -
rine olumlularin in§a edilmesine katkida bulunuyor. Ben, diin Prof. Ay-
sel Aziz'in soylediklerine tiimiiyle katiliyorum. Kitle ileti§im araglari, el-
betteki imajlari yikmada ve yapmada bir numarali etkendir. Ba§ka bir 
iilkeye iligkin olarak, herhangi bir kitle iletigim programina baktigimiz 
zaman, bunun direkt iglevi, o iilkeyi gergekgi bir bigimde gostermek; f. 1-
kat, dolayli bir i§levi var, o da, insanlari ho§goriiye sahip olmak igin egit-
mek. Qiinkii, basmakalip fikirleri yikmanin tek yolu da, hoggoriilii oli-
bilmektir. 

BALKAN: §imdi, Dr. Eckardt'a yoneltilen sorulara gegiyoruz. 

Buyurun. 
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Hifzi TOPUZ: Sayin Eckardt, "Radyo dinlemek eksik kalan bir ile-
tigimin yerini doldurmaktir" dediniz. Nasi! bir oncelik listesi yapiyorsu-
nuz ki, radyo bir iletigim araci olarak, bir bogluk doldurmaya yanyor? 
Bana biraz sakat gibi geldi. Bu konuda goriigiinuzii rica edecektim. 

Ayrica, Saym Abdullah Yazici'ya gunu soylemek istiyorum: istanbul 
Basin-Yayin Yiiksekokulu ogretim gorevlisi olarak gunu soyleyecegim: 
Biz, TRT'nin yaptigi aragtirmalarm higbirini gimdiye kadar elimize al-
madik, elimize gegmedi, kiitiiphanemizde de boyle bir gey yok, ogren-
cilere de boyle bir geyi veremiyoruz. Biz bundan yararlanamiyoruz. Og-
rencilerimiz de higbir aragtirmaya katilmadilar. Acaba bu konuda bir ek-
siklik mi var; yoksa, istanbul uzak oldugu igin duyurulamiyor mu? Bunu 
ogrenmek isterdim. 

Tegekkiir ederim. 

§imdi, cevaplara gegiyoruz. 7 arkadagimiz soz aldi, bunlarin ikisi, Dr. 
Suhonen'e yonelik soru sordu. E w e l a Dr. Suhonen'e soz veriyorum. 

Dr. Pertti SUHONEN: Bakanlar barometresine iligkin sorunun cevabi 
goyle: Bakanlar barometresini, Finlandiya'nin GALLUP grubu yapiyor. 
GALLUP grubu, ozel bir girkettir; biitiin siyasi partilerin giiveni vardir 
ve bunun sonuglanni bir sabah gazetesi yayinlamaktadir. Bu sabah ga-
zetesi, en biiyiik muhafazakar gazetedir. Bu gazeteye giiven duyuyorum; 
giinkii, onun bagyazan, benim iiniversitedeki profesdriimdiir. 

igerik goziimlemesine iligkin olarak gunlari soyleyebilirim: Bilindigi 
iizere, 1970'lerden bu yana, ozellikle sosyal bilimler iizerinde galigan iini-
versite birimlerinde igerik goziimlemesi yapilmaktadir. Qok kalin bir me-
todolojik kitabi vardir. Proje olarak, daha ziyade, televizyon ve basinda 
ilan yoluyla gonderilen gizli mesajlar iizerinde durulmaktadir. Bu gizli 
mesajlardan bir tanesi, kadinlann toplumdaki roliine iligkin mesaj ol-
maktadir. Yani, reklamin iginde, endirekt olarak, kadim kiigiiltiicii veya 
agagilayici mesajlar var mi? Tabii bu, igerik goziimlemesiyle ortaya gi-
kar. Basin-yayin okullarmda, ogrenciler mastirlarini alirken, bu yonteme 
sik sik bagvurmaktadirlar. 

BALKAN: §imdi, Sayin Tamas Szecsko'ya yoneltilen sorulara gegi-
yoruz. Sorulari cevaplamak iizere, kendisini kiirsiiye davet ediyorum. 

Tamas SZECSKO: Biraz e w e l belirtildigi iizere, Macaristan'da igerik 
goziimlemesi, temsili survey'in yam baginda, ikinci en onemli yontem 
olarak sayilir. 

Halen yiiriitiilmekte olan iig tane proje var. Bunun bir tanesi, Prof. 
Aziz'in dun deginmig oldugu, Annensberg Okulunda yiiriitiilen kiiltiirler 
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arasi igerik goziimlemesi. Bir haftalik televizyon programinin igerigLii 
tespite yonelmektedir. 

Ikinci proje, Macaristan'da son 12 yildan beri yapilan, biitiin kitle 
ileti§im araglannda ekonomik sorunlara ait gikan haberlerin igerik goziim-
lemesidir. 

Ugiincii proje ise, Bati media'sinda Macaristan'in imajina ili§kin ige-
rik goziimlemesidir. 

Sayin Aziz'in ikinci sorusuna gelince: Daha once, radyo ve televiz-
yon ara§tirmalari, yerini kamuoyu yoklamalarma birakti §eklinde bir 
ifade kullanildi. Radyo ve televizyon ara§tirmalari, ikinci plana diigse de, 
aragtirmalar siiregelmektedir. Nitekim Macaristan'da giince tutmak su-
retiyle, siirekli bir dinleyici ara§tirma projesi var. Ayrica, senede bir ke-
re, iki haftalik bir radyo dinleyici ara§tirmasi var. Buna benzer ba§ka 
program degerlendirmeleri de var. 

"Bu aragtirmalarin sonuglari nasil kullaniliyor?" sorusuna gelince: 
Bunun en ikna edici delili §udur: Ben aragtirma kurumunun ba§kani ola-
rak, hem radyo ve televizyon yonetim kurulunun daimi misafiriyim hem 
de radyo kurumunun daimi misafiriyim. Yani, siirekli olarak ara§tirma 
kurumunun bilgisine bagvurulmaktadir. Bulgular siirekli olarak, k a r a r 
mekanizmasi igine yedirilmektedir. 

Arkadigimiz, "toplumsal kanaat"le, "kamuoyu" arasindaki farki sor-
dular. Ben agik segik bir fark gormiiyorum. Meslektaglarimi sorguladigim 
zaman, yine doyurucu bir agiklama bulamiyorum; fakat gok iistiine gitti-
gim zaman ortaya §u gikiyor: Bunlar, gogunlukla fevkalade ozel ornekler 
segiyorlar, "bizim igin her grubun iginde, aktif grup onemlidir" diyorlar. 
Fakat, tabii bu, toplumsal gruplarin niteligine gore degi§iyor. Boylece, 
spesifik orneklemlerin adedi gok artiyor. Mesela, gazeteciler igin ozel b i r 
orneklemleri var; miihendisler igin ozel bir orneklemleri var; biiyiik sa-
yida i§gi istihdam eden fabrikalar igin ozel bir orneklemleri var. Yani, top-
lumu pargalayip, bunun iginden belirli bir grubu gikarip, onun igindeki 
aktif elemanlarin ne dugiindugiinii bulmaya galigiyorlar ve o nedenle, 
"kamuojoi" gibi kapsamli, §emsiye §eklinde bir terim yerine, daha spe-
sifik olan "toplumsal kanaat" diyorlar; ama, ben biitiin bu fa rk lan bulut 
arkasmda goriiyorum. 

Muhalefet gruplarina gelince: Macaristan burada fevkalade ilging or-
nekler verebilmektedir. Macaristan'da, muhalefet gruplari me§rula§tirildi 
ve bu suretle, bunlara orgiitlenme imkani verildi. Biitiin omriim boyunca, 
§u son tig' ayda organize edilen niimayi§ ve protesto mitingleri kadar gok 
olaya tanik olmadim. Bu durum, ara§tirma igin bulunmaz bir ortamdir; 
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fakat aym zamanda deontolojik bir problem ortaya koymaktadir. Biz, bu 
niimayiglerden once ve sonra kamuoyu yoklamalan yaptik; fakat niima-
yi§ esnasinda da, dun Saym Gole'nin bahsetmi§ oldugu katilmaci gozlem 
metotlari uyguladik. Tabii, bu metodu uygulamak, aragtirmacinin, niima-
yiggilerle birlikte sokaga gikmasi demektir. Daha sonra, ikinci bir prob-
lem gikiyor. Aragtirmaci, o niimayiggilerin fotografini gekebilir mi, geke-
mez mi, bagka neye katilabilir? Tabii, sonra da bu mesele, doniip dolagip, po-
litikacilara ve politik sisteme geliyor. Qiinkii, muhalefet gruplarinin or-
giitlenmesine ve niimayig yapmalanna izin veriliyorsa, o zaman, netice 
itibariyle, bunlar siyasi partiye doniigecekler ve o zaman, tek partili bir 
sistem, gok partili bir sisteme doniigecektir. O nedenle, ne kadar heye-
canla bu konulari izledigimi anlarsmiz. 

Etnik gruplara ait soruya gelince: Macaristan'in smir lan iginde azm-
lik yok. Fevkalade kiigiik gruplar var; ama, bu onemli degil. Qok onemli 
bir sorun, komgu iilke Romanya'da ya§ayan yiiksek sayida Macarlardir. 
Bun lann durumu gok kritik olmaya ba§ladi. Giinkii, Qavugesku, fevkalade 
gorkemli bir plan gergevesinde, Romanya'daki. biitiin kiigiik koyleri orta-
dan kaldinp, bun lan merkezi biiyiik koylere doniigtiirmek istiyor. Buna 
tabi olmak istemeyen birgok Romen tebaali, fakat Macar kokenli kigiler, 
Macaristan'a iltica etmiglerdir. Macaristan, bu gogmenleri kabul etmek, 
yedirmek, banndi rmak meselesiyle kar§i kar§iya. 

Ideolojik gergeveye gelince. Biz ideolojik bir gergeve kullanmiyoruz, 
bilimsel bir gergeve kullaniyoruz. Ben ve bir kisim meslekta§larim, daha 
ziyade, bilgi sosyolojisinin gergevesinden yararlaniyoruz. Bunun otesinde, 
Ingiltere ve Fransa'da, bir kisim sosyologlar, kitle toplumunda giinliik ya-
§ama iligkin bir sosyoloji gelistirmiglerdir. Biz, orada, ileti§imin etkisini 
ara§tiriyoruz ve ozellikle bu yakla§im, rivayetleri anlamak bakimindan 
gok onemli; giinkii biz bir de ayrica, fisilti gazetesi dedigimiz rivayetleri 
de aragtinyoruz. 

GALLUP zincirine katilma hususundaki davetinize fevkalade te§ek-
kiir ederiz. Er geg biz oraya gelecegiz; ama gimdi kendimizi yeni dog-
mug bir bebek gibi hissediyoruz ve o kadar kendi sorunlarimiz iizerinde 
yogunlagiyoruz ki, dig diinyaya fazla dikkat edemiyoruz. Ama tabii, ora-
ya gelecegiz. 

BALKAN: Efendim, Tamas Szecsko'ya yonelik bir soru daha var; 
yazili olarak geldi. Saym Bozkurt Giiveng, buradan ayrihrken bir soru 
birakti. "Macaristan'daki Turk imaji son yillarda degigti mi? Seul'de, bir 
Macar arkadagimdan boyle duydum" diyor. 

Tamas SZECSKO: Malum oldugu iizere, Macaristan'in geleneksel ola-
rak iki tane biiyiik diigmani vardir. Biri Tiirkiye yahut Osmanli impara-
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torlugu, digeri Avusturya. Tabii, o yiizden de uzun zaman, basmakalip 
fikirler bu konuda fevkalade olumsuzdu. Bunun sebebi gok a§ikar, Os-
manli Imparatorlugu olarak 1,5 yiizyil bizi i§gal ettiniz. §a§ilacak bir §ey 
yok. Ama, §imdi biz kar§ila§tirmali ulusal stereotip ara§tirmalar yaptigi-
miz zaman, gerek Avusturya, gerekse Tiirkiye hakkindaki pe§in yargilar 
son derece olumlu. 

Tiirkiye ile ilgili olarak neden bu imaj birden bire olumluya donii§tii? 
O hususta kesin bilgim olmamakla beraber, bunu tig faktorle izah edebi-
lirim, bu benim bir varsayimim. 

Birinci sebep, 19. yiizyilda, Tiirkiye, siirgiine gitmek zorunda olan 
Macar politikacilari igin, bir iltica iilkesi oldu. Qiinkii, Avusturya'ya kar-
§1 sava§an bir kisim politikacilar siirgiine gitmek zorunda kalinca, il-
tica edecek ilk iilke olarak, Tiirkiye'yi buldular. O zamanki Osmanli Im-
paratorlugu, bu Macar miiltecileri sadece kabul etmekle kalmami§, daha 
sonra gerilla sava§i yapmak iizere, bir kisim Macar askerlere para ve silah 
da vermi§. 

Ikinci sebep, yeni iiretilen Macar tarih kitaplan, gok daha az yanli-
dir ve gok farkli bir yaklagim benimsemiglerdir. Ozellikle, Osmanli i§gal 
yillarma ili§kin olan verilerde, "evet, Osmanlilar gelip, birgok geyleri tah-
rip etmi§lerdir; fakat, aym zamanda uygarlik da getirmi§lerdir ve bu uy-
garlik ogeleri, Macar kamu ya§amma girmi§tir. Onun igin, Osmanli i§gal 
yillarma, sadece negatif ve yikici gozle bakmak yanli§tir" deniliyor. Yani, 
tar ih disiplini kendini yenilemi§tir. 

Ugiincii sebep de §u: Elbette, sokaktaki adam, Macar tarihgilerin or-
taya koydugu bu yeni gorii§lerin farkinda degil; ama, kitle ileti§im arag-
larmin gok onemli bir rolii var. Qiinkii, Macaristan'da, kitle ileti§im arag-
larinda gosterilen her tiirlii tarih konulari, son derece popiiler ve bu yeni 
yakla§imlar, bu senaryolara girmi§ bulunmaktadir. Dolayisiyla, kitle ile-
ti§im vasitasi, Macaristan'da birtakim goriintiilerin yikilmasma, onun ye-
rine olumlularin in§a edilmesine katkida bulunuyor. Ben, dun Prof. Ay-
sel Aziz'in soylediklerine tiimiiyle katiliyorum. Kitle ileti§im araglari, el-
betteki imajlari yikmada ve yapmada bir numarali etkendir. Ba§ka bir 
iilkeye ili§kin olarak, herhangi bir kitle ileti§im programina baktigimiz 
zaman, bunun direkt i§levi, o iilkeyi gergekgi bir bigimde gostermek; fa-
kat, dolayli bir i§levi var, o da, insanlari hoggoriiye sahip olmak igin egit-
mek. Qiinkii, basmakalip fikirleri yikmanm tek yolu da, ho§goriilii ola-
bilmektir. 

BALKAN: §imdi, Dr. Eckardt'a yoneltilen sorulara gegiyoruz. 

Buyurun. 
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Dr. Joseph ECKARDT: Yaptigim konu§mada, dim sozii edilen bir §e-
ye i§aret etmek istemi§tim. Aragtirma sipari§i verenlerle, bu aragtirmayi 
yapan kurulu§lar arasinda kesinlikle bir a y n m olmasimn ne kadar onemli 
oldugunu soylemigtim ve kurumlarin (veya partilerin) iginde, aragtirma 
yapacak birimlerin olmasimn, aragtirmanin bagimsizligi agismdan ne ka-
dar zararh olacagini dile getirmigtim. Ancak, Saym Tanla'nin dedigi ger-
gekten gok onemli. Federal Almanya'da da, siyasi partilerde merkezi 
seksiyonlar vardir ve bunlar da ara§tirma enstitiileriyle birlikte gahgirlar, 
iligki igindedirler. 

Saym Tanla'nin ikinci sorusunda, samyorum bir yanlig anlama var ; 
yalniz burada sug benim olsa gerek. £iinkii, gok kisa konu§maya galigtim. 
Burada soziinii etmeye gali§tigim alet, kanal lann kullanimi ve ne kadar 
siireyle kullanilmig olduguydu. Bu, bagka herhangi bir gey olgmiiyor ve 
bu elde edilen bilgiler de, bir data merkezinde toplaniyor. 

Bu aletin becerdigi bagka i§ler de var. Videoya baglanmasi, videolarin 
bunun yardimiyla izlenmesi vesaire gibi; ama bunlari §imdi anlatmak 
istemiyorum, giinkii hem zamanimiz kisa hem de hepsinin iistiinde dur-
mak gok uzun siirer. 

Prof. Aziz'in, "igerik goziimlemesi yapip yapmadigimiz" konusunda 
sorusu var. Tabii ki yapiyoruz. Ornegin radyo ve televizyonda —benim 
galigtigim kurumda— iigiincii diinya iilkeleri iizerinde, bu yontemle ha-
zirlanan bir galigma yapildi ya da gazete analizleri yaptik ya da Federal 
Almanya'da galigan yabanci i§gilerin imaji konusunda bir igerik goziim-
lemesi yaptik ve bunlar da, aynen diin sizin anlattigmiz yontemle yapildi. 

Geng bir ogrencinin, "Hitler doneminde Gobels'in propagandasiyla il-
gili igerik goziimlemesi yapildi mi?" §eklindeki sorusuna cevap vermek 
istiyorum. Evet, bu konuda gok fazla aragtirma yapildi; yalniz benim da-
hil oldugum kurumda degil. Bunlar, daha ziyade, iiniversitelere diigen 
gorevler oldu. Bu konuda ne yazik ki, gu anda bilgi veremeyecegim, giin-
kii gok uzun bir konugmayi gerektirir. Ancak, bunlarm hepsi yaymlan-
mi§tir ve bulmak miimkiin. 

Saym Topuz'un sorusunu anliyorum ve benim biraz once bu konuda 
yaptigim agiklamayi da kabul etmeyi§ini gok iyi anliyorum. Demin gok 
kisa bir ciimleyle soylemeye gali§tigim §eyi, §imdi biraz daha geni§lete-
rek anlatmak istiyorum. Federal Almanya'da radyo dinlemek, insanlarin 
eksik kalan iletigim gereksinimini kargiliyor demi§tim. 

Almanya'da yapilan aragtirmalar gosterdi ki, insanlarin dortte iigii, 
radyoyu yalniz olduklari zamanda agiyorlar ya da radyonun agildigi za-
manlarm dortte iigii, yalniz insanlara rast geliyor; bagkalariyla birlikte 
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olduklarinda, radyo dinlediklerine 50k daha az rastlaniyor. Hat ta gdyle 
ornekler var: Radyoyu agik birakip gidiyorlar ki, eve geldiklerinde, evde 
duyduklari sesten, sanki evde birisi varmig ve onlari bekliyormug gibi bir 
duyguya kapilsinlar diye ya da, geceleri uyurken, kendilerini gok yalniz 
hissetmemek igin yine radyoyu agik biraktiklari oluyor. tgte, tarn bunlar-
dan dolayi, radyonun bu ileti§im boglugunu doldurmada onemli bir oge 
oldugunu soyledim ve Tiirkiye'de bu iglerin gok farkli olabilecegini de 
peginen kabul ediyorum. 

BALKAN: Efendim, son soru, Sayin Aysel Aziz'in, Saym Abdullah 
Yazici'ya yonelttigi soru. Cevabimn gok kisa olmasini rica edecegim. 

Abdullah YAZICI: "Aragtirmanin amaci nedir?" dediler. Her aragtir-
manm, takdir ederler, bir amaci vardir. Nitekim, 1982'de, Sayin Aysel 
Aziz'in de damgma kurulu iiyesi olarak bulundugu aragtirmalarm —ki, 
oncii bir galigmaydi; 1976'dan sonra, bana gore de iiniversiteyle kurumim 
birlikte yaptigi ilk bilimsel galigmanin baglangici sayilirdi— amaci, o ta-
rihten itibaren de dort bagi mamur tespit edilmi§tir. Benim talihsizligimi 
bagiglayin, hoggoriisiine sigmarak soyliiyorum, bu hazirliklari Hifzi Bey'le 
belirlediler, tek tek agiklama imkanma kavu§amadim; dordiincii konug-
maci olmanm verdigi bir dezavantaji da yagadigimin bilincindeyim. 

Burada bir sistem aramiyoruz. Yalniz, gunu vurgulamak istiyorum: 
Tiirkiye Radyo Televizyon Kurumu, mevcut devlet imkanlarindan ve 
ozel imkanlardan, bu yonde istifade etmek istemektedir. Yani, devlet im-
kani derken, iiniversiteyi de kastediyorum, bilim heyetini kastediyorum. 

Biz ne yapiyoruz? Bunu kisaca ozetlemek isterim. Bu gok gerekli. 
§oyle ki: Bir amag tespit edilmektedir. Amag tespit edildikten sonra, tek-
nisyenlerce bir form geli§tirilmektedir. Daha sonra, dani§ma kurulu olu§-
turulmaktadir; kanaatimce, i§te burada bilimsel safha baglamaktadir. Da-
ni§ma kuruluna, iiniversitelerimizin bu konuda deneyimli ogretim iiye-
leri davet edilmektedir. Kendi ig biinyemizden, bu konudaki ihtisas uz-
manlari gagrilmaktadir. Onlarla birlikte gerek amag, gerekse soru for-
mati konsiilte edilmektedir. Devlet istatistikten alman orneklemle, "bir 
ornekleme yapilmaktadir. Oradan aldigimiz sonuglar, tekrar bu damg-
ma kurulunda konsiilte edildikten sonradir ki, genel uygulamaya ba§-
lamaktayiz. Ben bu yolun en dogru oldugu kanaatindeyim; ama, giizelin, 
iyinin daha iyisi mutlaka vardir; burada eksigimiz varsa, yalniz kurum 
olarak degil, iilke olarak da eksigimiz olmasi gerekir; bunu biraz onceki 
konu§mamda da belirtmi§tim, altyapi, fevkalade onemli bir sorundur. 

Sayin Hifzi Topuz, kitap ula§madigmi soylediler. Diger iiniversitelere 
gonderdik, kendilerine memnuniyetle gondermek isterim; ayrica, kigisel 
olarak da memnunluk ve geref duyarim. 
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Bunun di§mda, bir kisim konularin daha agikliga kavugtugunu zan-
netmiyorum; Aysel Hamm, 50k ho§ bakmiyor bana, "hepsini cevaplama-
diniz" diyor, ama, bunu, zannediyorum ki bundan sonra sik sik bir ara-
ya gelecegiz, orada goziime kavugturacagiz. 

BALKAN: Efendim, oturumun sonuna gelmig bulunuyoruz. Her gey-
den once bu oturumu diizenleyen Sayin Nermin Abadan Unat'la, Saym 
Oya Tokgoz'e tekrar tegekkiirlerimizi bildiririz; bu kadar degigik agidan 
goriigleri bir araya getirdiler, agiklanmasma olanak sagladilar. 

Katilimcilara da gok gok tegekkiir ediyorum ve bu gekilde, Beginci 
Oturumu kapatiyorum. 
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ALTINCI OTURUM 
(PANEL.) 

SON SE£iM K A M P A N Y A L A R I N D A 

KAMUOYU Y O K L A M A L A R I 

BA§KAN : 

Prof. Dr. Fatma B A § A R A N 





SON SEQIM KAMPANYALARINDA KAMUOYU YOKLAMALARI 

BALKAN — Kamuoyu Aragtirmalari 1. Uluslararasi Sernpozyumu-
nun Altmci Oturumunu agiyorum. Bu oturum, son segim kampanyalarin-
da kamuoyu yoklamalari konusu iizerinde, iilkemiz ara§tirma kurumlari-
mn temsilcilerinin katildigi bir panel §eklinde cereyan edecektir. 

Ilkonce Veri Ara§tirma'nin sahibi Dr. Sezgin Tiiziin konu§acaklar. 

Buyurun. 

DR. SEZGlN TUZUN (Veri Ara§tirma) — Kamuoyu aragtirmalan,. 
yalmzca segim ara§tirmalari degildir; ancak, segimlerle ilgili olarak ger-
gekle§tirilmi§ olan kamuoyu ara§tirmalarinm bulgularinm, segim sonug-
lariyla kar§ila§tirilabilmesi ve aragtirmalardaki bagarilarin ve ba§arisiz-
liklarm daha net bigimde goriilebilmesi nedeniyle, kamuoyu aragtirmala-
n igerisinde en 50k ilgiyi geken ara§tirmalar, segimle ilgili olarak gergek-
le§tirilmi§ olan kamuoyu ara§tirmalan oluyor. Dolayisiyla da bu sempoz-
yumda tarti§malar bu noktada odaklagti. Ayrica, o turumumuzun konusu 
da, segimlerle ili§kili son kamuoyu aragtirmalan ve bunlarm degerlendi-
rilmesi olarak belirlenmi§ durumda. Bu nedenle, ben de, bu konu§mada, 
bu konunun iizerinde odakla§maya galigacafim. Ancak, bu noktaya gel-
meden once, bu ara§tirmalarla ili§kili bir iki kugiik animi aktarmak isti-
yorum. Bu anilar, Tiirkiye'deki aragtirma yakla§imma agilim getirebilme 
agisindan, bence, onem ta§iyor. 

1985 yih sonu, 1986 yili ba§larmda, iiniversite gengligiyle ilgili bir 
ara§tirma planlamigtik ve bu ara§tirmanin yakla§im gergevesini, ornek-
lem modelini ayrmtili olarak geli§tirip, aragtirmayi yapacagimiz tiim iini-
versitelerin rektorliiklerine yolladik ve orneklem planlamamiz agisindan 
bu son derece onemliydi. Segtigimiz boliimlerdeki ogrenci listelerinden, 
denekleri belirleyip, onlara anket uygulayacak ve bu gergevede bunun 
degerlendirmelerini giindeme getirecektik. Tiirkiye'deki —Bilkent Univer-
sitesinin di§indaki— 27 iiniversitenin tiimiine bu yazilari yolladik. Ara§-
tirmada kullanacagimiz anketimizi de yolladik. Sonra, rektorluklerden, bu 
boliimlerdeki ogrenci listelerine ula§abilme ve iiniversite igerisinde anket 
uygulamasma izin vermeleri igin beklemeye bagladik. 
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tTniversitelerin 50k biiyiik bir kismmdan yamt gelmedi. Bazi iiniver-
sitelerden yamt geldi. Ornegin Gazi tTniversitesinden gelen yanitta: "Yap-
tigimz hesaplamalara gore, bizim iiniversitemizden 192 ogrenciyle gorii-
§eceginizi belirtiyorsunuz. (Oysa, tiim Tiirkiye gapinda bu aragtirmanin 
orneklem biiyiikliigii yaklagik 2000 idi; net olarak §u anda animsamiyo-
rum) Gazi tTniversitesinden gorii§eceginiz 192 ogrenciyle ve de diger iini-
versitelerden gorii§eceginiz ogrencilerle, ogrencilerin sosyo-ekonomik du-
rumlari ve belirli konular iizerindeki dii§iincelerini saptayamazsiniz. Biz, 
boyle bir gah§mayi, bilimsel bir galigma olarak gormiiyoruz" deniyordu. 

§u andaki toplantiyi da iiniversite gatisi altmda yapiyoruz. Ankara ' 
daki bir iiniversitemizin, bir yiiksekokulu tarafindan diizenlenmi§ boyle 
bir sempozyumda, bu konudaki bilgi ve deneyimin tarti§ilmasi isteniyor. 
Bu ,anlayi§taki degi§iklik agisindan, bence, gok onemli bir olgu; onun igin 
bu ornegi giindeme getirmeye gali§tim. 

ikinci bir ornek daha vermek istiyorum. Dim burada, orneklemle ili§-
kili bir takim tarti§malar giindeme getirildi. Bu tartigmalar suresince de, 
kagmilmaz olarak, saglikli orneklem planlamalari yapabilmeniz agisindan, 
bilgi gereksinmesi iizerinde duruldu. Tiirkiye'de bu bilgiler Devlet ista-
tistik Enstitiisii taraf indan derleniyor ve kagmilmaz olarak da, bu bilgi-
lere dayanmak zorundasiniz. 

Bir de, ara§tirmalarla ilgili giiven sorunlari giindeme getiriliyor, sis-
tematik olarak bunlar tarti§iliyor ve burada da yapilmi§ olan gali§mala-
n n modelleri .orneklem planlamalarinin agikga ortaya konmasi ve bunla-
rin iizerinde tarti§malarin ya ran iizerinde duruluyor. Qok onemli bir nok-
ta, ozellikle bizim bunu sistematik olarak yapmayi amaglamamiz. Dolayi-
siyla, bu yaptigimiz gali§malarda, bunlara resmi boyutlar da kazandirma-
ya gali§tik. Bunun igin, 1986 yilmda, yapacagimiz bir segim aragtirmasiy-
la ili§kili olarak hazirladigimiz ara§tirma gergevemizi ve orneklem plani-
mizi Devlet Istatistik Enstitiisune yolladik ve bununla ilgili olarak, Devlet 
Istatistik Enstitiisiinden gorii§ istedik. Devlet istatistik Enstitiisii, bizim 
bu modelimizi inceledi ve bize gorii§iinii bildirdi. 

Anket uygulama siirecinde bazi sorunlar gikabiliyor; ama, elimiz-
deki bu teknik bilgiyle birlikte valiliklere ba§vurduk ve uygulamada so-
run gikmadan, rahat bir bigimde ara§tirmayi gergekle§tirdik. 

Bundan yakla§ik be§ ya da alti ay sonra, ikinci bir segim aragtirmasi 
soz konusuydu, giindemde olan ara segimlerdi ve ara segimlerle ilgili ye-
ni bir planlama geli§tirdik, modelimizi kurduk, orneklem planlamamizi 
belirledik ve gorii§lerini alabilmek agisindan yine Devlet istatistik Ensti-
tiisiine bunu yolladik. Devlet istatistik Enstitiisiinden yamt gelmedi. Bu-
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nun uzerine, Ankara'ya geldim ve Devlet Istatistik Enstitiisiinden yetki-
lilerle bu konuda gorii§tiim. Devlet istatistik Enstitiisii, israria, bu yaziya 
yanit vermek istemiyordu. Sonunda, o donem Devlet istatistik Enstitii-
siiniin ba§mda Sayin §efik Yildizeli bulunuyorlardi, kendisiyle gorii§tiik. 
Sayin Yildizeli'nin bana soyledigi §uydu: 

"Tiirkiye'de yapilacak ara§tirmalar agisindan yasal bir gereklilik var 
ve bu yasal gereklilik, teknik agidan bize ba§vurulmasidir ve teknik ona-
y m alinmasidir; ama, bunun yasal higbir yaptirimi yoktur ,higbir yiikiim-
liiliigii yoktur; ba§vurursunuz veyahut da ba§vurmazsiniz. Ba§vurmadigi-
niz takdirde, bunun kargismda bir yaptirimin gelmesi soz konusu degildir. 
Tiirkiye'de yapilan birgok ara§tirma igin de boyle bir ba§vuru soz konusu 
degildir ;bugiine kadar yapilmadi. Ama ,siz bundan onceki bir aragtirma-
mzla ilgili olarak bize ba§vurdunuz ve biz g6rii§iimiizu size ilettik. Siz 
ara§tirma siirecinde, bu bilgiyi valiliklere de gosterdiniz. Ondan sonra, 
siz aragtirmanizi gergekle§tir diniz; ama, biz sizin yiiziiniizden birgok yer-
den tepki aldik .Siz boyle bir aragtirmaya nasil izin verirsiniz diye ,bize 
yetkililerden bir siirii laf geldi. Dolayisiyla, bundan sonra, bu ara§tirma-
lari yapacaksaniz, liitfen bize ba§vurmayin, bizden izin almaym ve bu 
cergevede bu ara§tirmalarinizi yiiriitiin. Tamam, sizin bize ba§vurunuz, 
teknik nitelikte bir ba§vurudur, teknik agidan bizden gorii§ istiyorsunuz, 
biz de size teknik agidan gorii§ veriyoruz. Ne var ki, siz bunu anket uy-
gulama siirecinde yetkililere gosterdiginiz zaman, onlar bunu teknik agi-
dan anlamiyorlar, idari agidan anliyorlar ve aragtirmaniza biz izin vermi§ 
konumunda oluyoruz." 

Oysa, bizim kendilerine israria aktardigimiz olay, Devlet istatistik 
Enstitiisiiniin de konu iizerinde g6ru§iinii alabilmek, elegtirilerini alabil-
mekti. 

Bir ikinci nokta daha var burada. Biz ozellikle, bugiine kadar yapti-
gimiz aragtirmalarm tiimiinde —biliyorsunuz, bu kamuoyu ara§tirmala-
riyla ilgili olarak bir gazeteyle galigiyoruz— orneklem planmm olanakh 
olan olgiide, agik bir bigimde yaymlanmasini talep ettik ve gazete bunu 
anlayi§la kar§iladi, bu siireg igerisinde de bu orneklem planlamalari ya-
ymlandi; tiim ara§tirmalanmizda, bu agiklamalar daima yer aldi. Bir ta-
nesi harig. Onun da birinci giiniinde yayina konmami§, yayinlanmadi, 
ikinci giiniinde yayinlandi. Bunun digindaki tiim ara§tirmalarda bunlar 
yaymlandi. 

En son yapilan 29 Kasim segimlerinde, biz de ara§tirma yapan kuru-
lu§lardan birisi idik; ama, son referandumla ili§kili aragtirmalarda yer 
almadik. Fakat, son referandum aragtirmalarinda, bundan onceki birta-
kim ara§tirmalarda da oldugu gibi, onemli bir eksiklik giindemde. Bu ara§-
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t irmalarda, orneklem planlamalannin yaymlanmadigmi goriiyoruz, bu 
aslmda son derece onemli bir eksikliktir. Bir aragtirmamn gergevesinin 
ye orneklem planlamasmin kullamcilar tarafindan biliniyor olmasi gere-
kir ve bu gergevede de tarti§malarin giindeme gelebilmesi mutlaka ve 
mutlaka gerekli. 

Tiirkiye'de ara§tirmalar, ozellikle son donemde bir geligme siireci ige-
risindedir ve onumiizde gok onemli sorunlar var. Dun de burada agikga 
tartigildi, Yilmaz Bey de bel-irtti, saglikli orneklem planlamalari yapabil-
meniz agisindan, saglikli verilere gereksinme var. Bu verilerin eksikligi 
oraninda, geli§tireceginiz orneklem planlannda da onemli eksiklikler soz 
konusudur. 

Bu, olayin bir yonii. Bununla ili§kili, bir ikinci yonii daha var: Yapil-
mis ve smanmig orneklem planlamalari, uvgulamasindan sonra, yeni 
boyutlar, yeni agilimlar kazanacaktir ve bunlarin iizerinde yapilacak tar-
tismalar, daha sonraki uypulamalarda, gok daha saglikli uygulamalari 
giindeme getirebilecektir; gok daha tutarli, gok daha gergekgi orneklem 
planlamalannin geli§melerine olanak verecektir. !§u ana kadar, Tiirkiye' 
de yapilan uyffulamalarda. belirli yakla§imlar kullanilmistir ve bu kulla-
nilan yakla§imlarm eksiklikleri nedir, iyi gali§an yonleri nelerdir, bun-
lari net olarak bilmemiz ve bunlar iizerinde net bir bigimde tarti§ila-
biliyor konumda olmamiz gerekiyor; ama o somut ornekler iizerinde ne 
yazik ki, bugiin bile tartisamiyoruz. Qiinkii, yapilmig olan aragtirmalarm 
orneklem planlamalari agik ve net bir bigimde yayinlanmiyor. Eger bun-
lar yeterince agik ve net bir bigimde yaymlanmaz ise, giindeme gelecek 
tartigmalar da saglam bir temel uzerine oturamaz. 

Kamuoyu aragtirmalariyla —yine, segimlerle baglantili kamuoyu ara§-
t i rmalarmdan soz ediyorum— iligkili bir ba§ka onemli nokta daha var. O 
da §u: Bir kere §unu bilmek durumundaviz ki, yapilmi§ olan segimle ili§-
kili bir kamuoyu ara§tirmasi. yapildigi andaki saptamayi ortaya koyar ve 
bir kamuoyu arastirmasi, altim gizerek soyliiyorum, secim sonucu ilan 
etmez. O andaki olgunun yansimasmi sergiler. Bu kamuoyu aragtirmala-
r m m belirli araliklarla. diizenli bir bigimde gercekle§tirilmesinin bir ne-
deni de, bu degi§im siirecini gorebilmek, egilimlerin farklila§masmi sap-
tayabilmek ve bu dogrultuda degi§imin yonii ve bigiminden hareketle, be-
lirli projeksiyonlar yapabilme olanagma sahip olmaktir. Oysa belirli anda 
yaptigimz kamuoyu yoklamasindan hareketle, segim sonucu ilan etmeye 
yonelik birtakim kavramla§tirmalardan hareket ederseniz, gok onemli 
yanilmalari giindeme getirebilirsiniz ve kamuoyu ara§tirmalariyla ili§kili 
olu§makta olan giiveni de gok onemli oranda sarsarsimz. 

Tjzerinde durulmasi gereken bu noktayi gozardi ettiginiz zaman da 
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degigmeyi gormeyi ve bu degi§meler sonucunda elde edilen bulgularin 
kullanilabilirligini saglayamazsiniz. 

1983 segimlerinden bu yana sistematik olarak birtakim galigmalar ya-
piliyor ve bu ara§tirmalarm bulgulari agikga sergileniyor. Bu ara§tirma-
l ann bulgulari, Turk siyasal ya§aminda, bence, oldukga onemli agilimlar 
getirmigtir. Mesela, 29 Kasim 1987 segimlerine iligkin, tarafimizdan ger-
gekle§tirilmi§ ve televizyon propagandasi oncesi yayinlanmi§ olan kamu-
oyu ara§tirmalariyla, segim sonuglari arasinda onemli farklila§malar var-
di. Biz, bu sonuglarla, segim sonuglarini kar§ila§tirarak, bu kadar farkli-
lik nereden geliyordu, bunun kokeninde ne yatiyordu, orneklem planla-
masmdaki hatalar neydi, bunun di§mdaki hatalar nelerdi; bunlari oturup 
irdelemeye gali§tik. Bu irdeleme siirecinde, mesela ANAP lehine, 2,5 pu-
anlik bir orneklem sapmasi oldugunu saptadik. Bunun otesinde de gok 
onemli bir olgu giindeme geliyordu. O olgu da §uydu: Son bir haf-
talik siireg igerisinde, siyasi partilerin televizyonda yaptiklari konu§-
malarm segmenler iizerinde onemli bir etki yarattigi ve segmenle-
rin partilere yoneli§lerini onemli oranda etkiledigi ortaya gikti. Bu etki-
lenmenin yonii iizerinde birtakim irdelemeler yapmaya gali§tik ve yap-
tigimiz irdelemelerde, bu kaymalarm temel olarak, sag partilere yonelmi§ 
segmenler igerisinde, sag partilerden sag partilere dogru bir kayi§i giin-
deme getirdigini ve dolayisiyla ,sagdan sola onemli bir kaymanm bu sii-
regte giindeme gelmedigini, ayrica sol iginde de birtakim,' oynamalarin 
giindeme geldigini gordiik. 

Aym irdelemeyi, diger gali§malarda da yapacak olursak ve diger ara§-
tirma kurulu§lari da aym §eyleri yapacak olurlarsa bu bulgular, gok daha 
net, gok daha agik, gok daha tarti§ilabilir bir gergeve giindeme getirecek-
tir. 

Qok te§ekkiirler. 

BA§KAN — Qok te§ekkiir ederim. 

§imdi sozii, Tung Tayang Bey'e veriyorum. 

DR. TUNQ TAYANQ — Aragtirmacilar, ister kamuda, ister ozel ke-
simde olsunlar, bir defa zorluklardan yakinmaya ba§ladilar mi, hig bite-
cegini sanmiyorum. Qtinkii, her iki kesimde de, istatistik bilgi almada kar-
§ila§ilan zorluklar, gergekten sayilip tiiketilecek gibi degil. O nedenle, 
Sayin Tiiziin'iin soylediklerine aynen katildigimi belirtmek istiyorum. 

Daha onceden aiamizda bir igboliimii yapmadik; ama, rastlanti ola-
rak oyle geldi. Ben a§agi yukan, Sezgin Tiiziin'iin biraktigi yerden ba§-
lamak gibi bir durumda kaldim. Genelde, kamuoyu ara§tirmalarmin ya 
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da yoklamalanmn olu§um siirecine iligkin birkag soz soylemek istiyor-
dum. Sezgin Tiiziin, orneklem planina degindi; zaten bunun bagmda da 
orneklem plani geliyordu. Ben oradan devam edeyim. 

Ister segimle ilgili olsun, ister segim di§i konularla ilgili olsun, biitiin 
kamuoyu yoklartialarinda saglikli sonuglara ula§abilmek igin, saglikli bir 
orneklem plani yapmak, vazgegilemeyecek ko§ullardan birisi. Tiirkiye'de 
bugiinkii ortamda, bilgi iiretme tekeli, yasal olarak, Devlet Istatistik Ens-
titiisiiniin elinde ve niifus sayimmdan, sanayi sayimma, niifusun sosyo-
ekonomik niteliklerini agiklamadan, kirsal hane halki ya da kentsel hane 
halki tiiketim egilimlerine kadar ge§itli ara§tirmalarla ilgili bilgileri Dev-
let Istatistik Enstitiisii topluyor, igliyor ve yayinliyor. Fakat, toplamayla 
j 'ayinlama arasmda gegen siiregte, gergekten bu verilerden yararlanma 
olanagi son derece smirli ve bu siire de, tahminlerin otesinde uzun bir 
sure. Bir ornek: 1985 niifus sayiminin niifusun sosyo-ekonomik nitelikle-
riyle ilgili verileri, halen yayinlanmami§ durumda. O giinden bu yana 
iig yil gegti, iki yil sonra yeni niifus sayimi yapilacak. 

Bu durumlarda, orneklem planini olugturmakta ciddi sorunlarla kar-
§ila§ildigini kabul ediyorum. Ancak, kamuoyu yoklamasi yapan profesyo-
nel ara§tirmacilarin ya da iiniversite aragtirmacilarinin, orneklem plani-
ni olu§tururken, bugiine kadar yapilan kamuoyu ara§tirmalarina bakildi-
ginda, birtakim istatistik temellere oturtmaya gali§tiklarini goriiyoruz. 
Ornegin, biraz sonra Saym Tanla kendileri de herhalde agiklayacaklar-
dir: (Bir parantez agayim: Burada yapilan gali§malarla ilgili olarak soy-
leyeceklerimin hepsi, gazetelerde yayinlanan bilgilerdir; giinkii, diger bil-
gilere ulagma olanagiiniz yok. Yam, gazetelerde yaymlananlarm yalancisi 
ya da tekraicisiyim; aksini, kamuoyu aragtirmalan yapan §irketlerin yu 
neticilen belirtebilirler) segim sandiklarmdan yola gikarak orneklem pla-
nini olu§turdukJarmi, gegmig segimlerde Tiirkiye geneline en uygun so-
nucu veren sandiklardan hareket eitiklerini ve orneklem planini boyle 
olugturduklanni beiirtmi§ti. Saym Tarhan Erdem de, niifus sayimlarm-
dan yola giktiklarim, niifusun niteliklerine bagli olarak orneklem planini 
belirlediklerini belirttiler. Kendi orneklem planlarmin nasil olu§tugunu 
agiklayacaklarini umuyorum. Qiinkii, orneklem planmm nasil olu§tugu 
konusu gazete okuyuculanni pek fazla ilgilendiren bir konu degil; gaze-
teyi de o kadar ilgilendirmiyor. Sadece, sansasyonel kismi oldugu igin, so-
nuglann tutarliligi, giivenirliligi ve isabetli olmasi onem kazaniyor. Fa-
kat, tabii, bir de bunun gerisinde, prestij sorunu yatiyor. 

Bu orneklem planinda, ornegin, deneklerle ilgili kotalarin saptanma-
si sorunu var. Ornegin, ya§, cinsiyet, egitim diizeyi, gelir diizeyi gibi, in-
san davram§inin farklila§masma yol agan birtakim faktorlerin belirlen-
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mesi, bu faktorleri dikkate alarak, her grup igin kotalar saptanmasi ve 
orneklem planinda bu kotalarm da dikkate almmasi gibi bir sorun var. 

Gene, izin verirse, Sayin Tanla'ya, kendi sozleriyle bir at if ta bulun-
mak istiyorum. Bir konu§masinda, "gorbadan bir ka§ik aliyoruz. Qorba, 
sebze gorbasi oldugu zaman, hem enginari, hem kerevizi, hem patatesi 
ka§igm igine almak gerekiyor" demi§ti. Bunu ele§tirel bir gozle, gali§ma-
lari yapan ki§ileri ya da kurumlari elegtirmek anlaminda soylemiyorum. 
Bu dogrudan dogruya, Tiirkiye'deki istatistik tabana yonelttigim bir ele§-
tiridir; ama, bunun nasil yapilabildigini, arada sirada, dogrusu gok ciddi 
olarak merak ediyorum. 

Anketorler saptanan ornek ve kota biiyiikliikleriyle, deneklerle go-
rii§mek iizere alana gikiyorlar. (Biraz sonra, anketorlerden gelebilecek ha-
talara deginecegim.) Alana gikan anketorlere, normal ko§ullarda, §u kadar 
erkekle, §u kadar kadmla, onlardan §u §u ya§ gruplarinda, §u kadar ki§iy-
le konu§ulmasmi soylemek gerekiyor. Tabii, buna gelir diizeyi, egitim dii-
zeyi gibi ba§ka faktorleri de eklemek gerekiyor. Eldeki bilgiler i§iginda, 
Tiirkiye ko§ullarmda, X ilgesinde ya da X kentinde, anketorlere boyle bir 
bilginin nasil verilebildigi yoniinde de, benim kendi bilgi diizeyim gerge-
vesinde, ciddi sorunlarim var. 

Bu arada, anketorlerle ilgili, onlardan kaynaklanan birtakim hatala-
r m da her zaman soz konusu olabilecegini dii§iinmek gerekiyor. Bu hata-
lar, anketoriin, yapacagi galigmayla ilgili bilgi diizeyinin yetersiz olmasm-
dan, hatta ilgisizliginden kaynaklanabilecegi gibi, kendisine, anketlerde-
en onemli unsur zaman oldugundan, gok kisa siirede, gok fazla anket yap-
masi gibi bir i§lev verildiginde, yorgunluktan ya da bikkmliktan, yani in-
sani nedenlerden de kaynaklanabilir. Bunun diginda, kendi egilimini an-
kete yansitma gibi hatalar da olabilir. 

Anketlerde kodlama ha ta lan olabilecegi gibi, kodlama da, ayni za-
manda anketorden gelen ha ta lan duzeltme gibi bir i§lev gorebilir, ve 
bu gok dogaldir. Yani bir hata varsa ve o hata kodlama a§amasmda anla-
§iliyorsa, bunu birakmak degil, diizeltmeyi gok kabul edilebilir goriiyo-
rum. Merak ettigim bir konu §u: Degerlendirme a§amasmda, bilgisayar-
dan tablolar dokiildiikten, giktiktan sonra alinan, biitiin ara§tirmacilarm 
kabul ettigi, uzman gorii§ii denilen bir gorii§ var. Yani, bir anlamda, o ki-
§ilerin bilgi birikimini, deneyimini arayan ve bilgisayardan gikan giktimn 
yeniden gozden gegirilmesini gerektiren bir soru i§areti aragtirmacinin 
kafasinda var. Bunun giderilmesi konusunda, acaba aragtirma sonuglarina 
olumlu yonde —yani olumsuz yonde diisimmuyorum— bir miidahalenin 
de olup olmadigini sormak istiyorum. 
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Tabii, biitiin bun lan sorarken, "sen kamuoyu ara§tirmasi yaparken 
bunlara ne olgiide uyuyorsun?" gibi bir soru gelebilir. Ben, buradaki dort 
§irket arasmda, kamuoyu ara§tirmasi yapmayan tek §irket olarak, biraz 
da §eytanm avukatligim iistlenmi§ durumdayim. O nedenle, sadece, pro-
fesyonel ve merakli birinin sorabilecegi sorular olarak algilanmasini ve 
higbir zaman, olumsuz yonde bir ele§tiri olarak algilanmamasini rica edi-
vorum. 

Te§ekkiir ediyorum. 

BALKAN — Efendim, Tung Tayang Bey'e gok te§ekkiir ediyoruz; gok 
ilging sorular yonelttiler. Saniyorum ki, sol taraftakiler de gok ilging ce-
vaplara hazirlaniyorlar. 

§imdi, Tarhan Erdem Bey'e sozii veriyorum. 

TARHAN ERDEM (KONDA) — Muhterem davetliler, once kendi 
soyleyeceklerimi soyledikten sonra, miisaade ederlerse, Tung Bey'in sual 
lerine cevap vereyim. Onlari da ikinci tura birakalim isterseniz. 

BA§KAN — Tabii. 

TARHAN ERDEM (KONDA) — Arkada§lar, oncelikle alti gizilme-
si gereken bir iki konuya deginecegim, sonra da genel bir degerlendirme 
yapmaya gali§acagim. 

Zannedildigi gibi veya bazi arkada§larimizin gazetelerde verdikleri 
beyanatlarda soyledikleri gibi, biz tahmin yapmamaktayiz, hele ben, hig 
tahmin yapmamaktayim. 1953 yilinda politikaya girdim, 1953'ten, 1980 yi-
lina kadar, hayatim segim tahmini yapmakla gegti ve umumiyetle de dog-
ru tahmin yapardim; ama, bu i§e baslayalidan beri hig tahmin yapmiyo-
rum, giinkii yapamiyorum. Bizim i§imiz, diin burada bir arkada§m da soy-
ledigi gibi, matematiksel dort i§lemden ibarettir. Entegrasyon vesaire gi-
bi, orneklem segimindeki hesaplari bilmedigim igin katmiyorum; ama, bi-
zim yaptigimiz i§, O'larla l ' leri i§lemekten ibarettir. Bazi neticeleri aliyo-
ruz, bunlan topluyoruz, gikartiyoruz, birbirine oranliyoruz. Yaptigimiz i§ 
budur. Yani bunun, tahminle veya' kendi istedigimiz sayilarla higbir ilgi-
si yoktur. Hele, eger §irketiniz organizeyse, sizin i§in sonuna gelmcej-e ka-
dar, bulunan sonugtan haberiniz de olmaz. Onun igin, oncelikle, diger ar-
kada§larimm da katilacaklarini iimit ederek soylemek istiyorum, yapti-
gimiz i§, tamamen bir aragtirmadir; gok ki§inin katildigi bir rakam topla-
ma, veri toplama hizmetidir ve bunun tahminle bir ilgisi yoktur. 

Bir ba§ka hususun altim gizmek istiyorum. Segimlerderi^ bir veya iki 
gun evveldi, bir arkada§imiz, "§oyle yaptik, §u kadar iyi yaptik ve biz so-
nugta mahgup olmayacagiz" dedi. Aslinda, bunun mahcubiyetle de bir il-
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gisi yok. Mahcubiyet, biliyorsunuz, hicap duyulan bir §ey anlamina gelir. 
Yani, orf ve adete aykiri bir §ey yaparsamz, mahcup olur insan. Yoksa, 
bir segim ara§tirmasiyla ilgili gali§manin, bir insana mahgubiyet verecek 
higbir tarafi yok. Isterse sapma yiizde yiiz olsun. Arkada§larinizla bera-
ber, yanli§ bir hesaplama yapmi§smizdir, aym boyutta degerlendirilir, me-
sele de biter. Bunun mahcubiyetle, utanmayla higbir ilgisi yoktur. Biz1 

bir profesyonel i§ yapiyoruz, o profesyonel i§in sonunda da bir sonuca ula-
§iyoruz. 

Bunu §unun igin rahatlikla soyliiyorum. Son segimde, yaptigimiz ga-
li§ma, a§agi yukari 80 ki§inin katildigi bir gali§madir; bu gali§manin so-
nucunda elde edilen sonug, segmenlerin oyuna en yakim oldu. Dolayisiy-
la, bu masada oturan arkadaglar iginde, bunu en gok soyleme hakki olan 
benim; rahatlikla soyleyebilirim giinkii. Bunun mahcubiyetle bir ilgisi 
yok. 

Soyleyen arkada§im, Biilent Tanla idi. Segimden bir gun once, "mah-
gup olmayacagiz" dedi. Yani, hesaplarmi yanli§ yapan arkadaglarimiz 
mahcup mu olacaklardi? Boyle bir §eyi, ara§tirma konusunda herhangi 
bir iddiam olmadigi igin rahatlikla soyleyebiliyorum. Kendim ara§tirma-
ci degilim, bir ara§tirma §irketini sadece yonetiyorum. O nedenle, bunun 
da altini gizmek istedim, bunu da belirtmek istedim. 

Bir ba§ka husus §u: Yaptigimiz igin, birincilikle, ikincilikle, biiyiik-
liikle, en biiyiikliikle higbir ilgisi yoktur. Size §u anda bir ornek verece-
gim. Bir arkada§imiz, saniyorum 22 veya 23 Eyliil tarihli gazetelerin bi-
rinde, ismini bile bilmediginiz bir gazetenin yaptigi aragtirmadan bahset-
ti; iki satir iginde. Qok kiigiik bir gazetede, gok az satan bir gazetede, Tiir-
kiye'deki sati§i sanmiyorum 5 bini gegsin, boyle bir gazetenin yaptigi ara§-
tirmadan bahsetti ve o aragtirmanm sonucu, 35,1 ile 64,8 idi. Yani, tam 
teyit edilen bir sonugtu ve bu gazete, 5455 ki§iyle konugtugunu iddia edi-
yordu. Eger bir birincilik varsa, ara§tirmayla ilgisi olmadigi, kendi yazi-
sindan anla§ilan bu gali§maya ait olacak. Kararsiz vesaire yok. 35,1 - 64,8 
ve 21.9.1988 yayini. 

Yani, sizlere, geng arkadaglanma §unu soylemek istiyorum: Yaptigi-
miz i§in, biiyiikliikle, birincilikle, marifetle, akilla vesaireyle boyle onem-
li bir ilgisi yoktur. Metotla gok yakin ilgisi vardir. Ciddiyetle gok yakin 
ilgisi vardir. Diiriistliikle fevkalade ilgisi vardir. Ama bunun di§inda, fu -
ze yapmiyoruz yani. Demin soyledigim gibi, 80 arkada§imiz gidiyor, sa-
haya yayiliyor, ondan e w e l yapilan ara§tirmalara dayanarak, o yerlere 
gidiyor, diiriist bilgi topluyor, siz onlari diger arkada§larmizla diiriistge 
degerlendiriyorsunuz ve bu referandum igin iki rakam gikariyorsunuz. 
Aslinda bir rakam gikarmaniz da yeter; 100'den, buldugunuz rakami gi-
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karirsaniz, ikinci rakam da gikar. Yani, kendimizi sinirlamak igin bunla-
ri arz ediyorum. 

Dim burada bir §ey daha soylendi; fevkalade onemliydi, duymayan-
lar igin tekrar etmek istiyorum. Bir arkada§imiz, "mag var, hakem yok" 
dedi. §u anda, kimin dedigini tam hatirlayamiyorum. Gergekten bu i§, 
ozellikle bazi alanlarda —segim alaninda degil— hakemi olmayan bir 
oyundur, miisabakadir; ama segim var da allahtan, o diidiik galiyor, §u 
oldu, bu oldu deniliyor. 

Buradan, kalite kontrola gegmek istiyorum. Arkada§larimizin soyle-
diklerine, kalite kontrol bakimindan. aynen katiliyorum; soyleyecegim 
ba§ka geyler oldugu igin, o r u da gegmek istiyorum. 

§imdi, asil deginmek istedigim noktaya gelmek istiyorum. Kamuoyu 
ara§tirmalari, aslinda, burada da soylendigi gibi, kamuoyunu, insanlan, 
segmenleri fevkalade onemli miktarda etkilemektedir. Bu etki, iki §ekil-
de ortaya gikiyor. Biri, segmen, oy vermek istedigi partiye veya fikre gu-
venerek, iktidar olacak diye veya muhalefette kalacak diye oy veriyor; 
yani ara§tirmalarimiz onu teyit ediyor. Ikincisi, eger ara§tirma, iktidar 
partisinin lehine veya aleyhine gikiyorsa, segmenleri iktidara yoneltiyor. 
Yani, iktidarin bir gekiciligi var segmen bakimmdan ve segmenleri ikti-
dara gekiyor. Bir yandan kendi oyunu teyit ediyor veya tekzip ediyor, 
kendine bazi bilgiler veriyor; ama, kamuoyu aragtirmalarimn asil onem-
li tarafi, segmenleri iktidara gekmesidir. Tabii, biliyorsunuz degi§ik yon-
lerde etkiliyor. §imarmasmlar, koalisyon olmasm gibi muhtelif etkileri 
var . 

Bu etkiler, yaptigimiz i§in, segim aragtirmalan bakimindan, bir kamu 
hizmeti oldugunu gostermektedir. Biz, bu bakimdan, gergekte bir kamu 
hizmeti yapiyoruz. Bu nedenle, burada §unu soylemek isterim: Gergek-
te, gali§malarimizin, kamu hizmeti hangi ozelliklere ve hangi gozetimle-
re tabiyse, bu gozetimlere ve bu kurallara tabi olmasi gerektigini tarti§-
manizi istirham etmek istiyorum. Samyorum ki, Tiirkiye demokrasiye 
gegerken, yeni kazanimlar elde ederken, bunu gozden gegirmek durumun-
dadir. 

§u anda biz nigin hak etmedigimiz kadar tamnmaktayiz? Bizim §ir-
ketin sermayesi ve cirosu gibi, Tiirkiye'de en az 20 bin §irket var: ama 
burada ben konu§uyorum. Qiinkii, bir kamu hizmeti yapmaktayim. Siz 
beni onun igin buraya davet ettiniz; ama benim iizerimdeki kamu dene-
timiyle veya kamu gozlemiyle, halkin gozlemiyle, bir basit §irketin gozet-
lenmesi arasmda, duzenlenmesi arasmda higbir fark yok. Bunu belki ka-
nunla yapamayiz. Aslinda, belki, kanunla da yapmamak lazim; ama ha-
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reketlerimizin, en azindan elde ettigimiz bilgilerin, bir yerde kontrol edi-
lebilir halde saklanmasi geregine i§aret etmek isterim. 

Bizim bilgilerimizin gizli higbir yam yoktur. Yani, elde ettigimiz bil-
giler, segim bakimindan soylemek istiyorum, gizlidir denilirse, inanmayi-
niz. Bizim elde ettigimiz bilgileri kim isterse, ben kendisine vermeye ha-
zirim. Bunun segim bakimindan, gizlilikle bir ilgisi yoktur; zaten beg giin 
->onra da gizlilik ortadan kalkmaktadir. 

Kamu hizmeti derken, bir bagka geye de deginmek isterim. Biz par-
tileri etkilemekteyiz. Parti lerin amaglarini degilse bile, politikalarmi, he-
deflerini etkilemekteyiz. Biz, basmi etkilemekteyiz. Yani, segimlerle il-
gili kamuoyu aragtirmalan, sonugta partileri etkiliyor, segmeni etkiliyor, 
gazeteleri etkiliyor. Bu ozellikleriyle kamu hizmetidir, bunun igin agik 
olmalidir. Agikligm saglanmasi gerekir. Aksi halde, pek gok suniliklere 
hazirdir, suistimale hazir olan bir konudur. Buradakilerin higbirini bu 
gekilde tohmet altinda birakmak istemiyorum. 

Son olarak bir konuyu ifade etmeye galigayim. Son referandum ga-
ligmalarmda —sonucu itibariyle onemli oldugu igin arz etmek istiyorum— 
bir aragtirmadan bahsedecegirn, o da Sabah Gazetesinin yaymladigi bir 
aragtirma. Sabah Gazetesi, bagtan itibaren, kararsizlan bir tarafa iterse-
niz, "evet" oyunu yiizde 39'la baglatip son hafta yiizde 31'e kadar in-
dirmigtir; fakat gazetelerin mangeti, hep "hayir oylari artiyor" olmugtur. 
Tabii, "evef ' ler azalirken, mangetlerde de "hayir oylari artiyor" denme-
si, dogal bir geydir, dogrudur; fakat sonunda goriilmiigtiir ki, Bagbakan 
konugtuktan sonra, "hayir"lar artmamaktadir. Buna, son hafta da dahildir. 
Son haftada "evef ' ler artmigtir. 

Sonra, "PlAR'in goriigii" diye bir yayin yaptilar. "Bagbakanin ko-
nugmasi etkili olmugtur ve PlAR'm, bu etkiyi yakalayacak zamam kal-
mamigtir" dendi. Halbuki, 23 ve 24'iinde yapilan yayinlarda, bu etkinin 
yakalandigi gok agik beyan edilmigtir. Yani, ayin 24'iinde yapilan yaym-
da, Bagbakanm konugmasinm da bu rakamlara yansidigi gok bariz bir 
gekilde soylenmigtir. Bunu, bir bagka gekilde, bir basin mensubunun ma-
kalesinde de bir bagka arkadagimiz, beyanat olarak soylemigtir. §u anda 
tam h a t m m d a degil; ama, "evet'lerin yiizde 2 kadar dahi artmasi ihtima-
lini diigiinemiyorum, artamayacaktir" gibi bir ifadeyle soylenmigtir. 

§imdi bunu nigin, bu kadar onem vererek soyliiyorum? Aslinda, 
P lAR'm buldugu sonug, fevkalade dogruya yakin bir sonugtur. §unun 
igin: Biraz evvel, Sezgin Bey soylediler. Aragtirmalar o am temsil eder-
ier. Ancak, bagta da soyledigim bir ozellikle, burada birlegtirmek istiyo-
rum. Biilent Bey, kamu hizmeti yapan bir arkadagimiz olarak, kamuya 
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§unu soylemek istiyor: Benim 24'iinde verecegim sonug, sandiktan gika-
cak sonugtur. Bu iddiadan kendimizi kurtarmamiz lazim. Mesele burada-
dir. Qiinkii biz kamu hizmeti yapiyoruz. Kamu hizmeti yaptigimiz igin, 
agik davranmak zorundayiz. Yani, Ba§bakan o ak§am konu§acak. Ba§ba-
kanin konu§masinm, etkisini de zaten gormu§iiz; yiizde 4, yiizde 5 puan 
artmi§. Ba§bakan iki defa daha konu§acak ve yakalamamiz miimkiin de-
gil. Yani, onun etkisini gormemiz miimkiin degil. Nigin o zaman, bu ka-
dar iddiali konu§uyoruz? Bu kadar iddiali konu§tugunuz zaman, kendi 
sozlerinizin altina girersiniz ve bunun yanli§ligi vardir. Bizim bu yanli§-
liktan kendimizi kurtarmamiz lazimdir. 

§imdi gergekte, ba§tan itibaren yiizde 39 higbir zaman olmadi gibi 
bir §ey soylemek istemiyorum; ama, ba§ta yapilan hata, sonradan diizeltil-
mek istenmi§tir ve yakaladik denilen ozellik, yakalanamami§tir veya ya-
kalanmi§tir, ama gerektigi kadar yakalanamami§tir. Gergekte, son hafta-
daki karambol arasmda, yiizde 4'liik, yiizde 5'lik fark fevkalade onemli 
bir fark degildir. "Hayir" gikacaginin ilan edilmesi, bir ara§tirma §irketi 
igin, oldukga yeter bir sonugtur ve bunu biitiin yayin yapan §irketler bir 
ay evvelden yakalayabilmi§lerdir. En sonunda da, iig ara§tirma §irketinin 
en fazla sapmasi, yanli§ hatirlamiyorsam, 3 kiisurdur veya 4 kiisurdur. 
Bu, Tiirk ara§tirma kurumlan igin, onemli bir ba§aridir; ama bunu ken-
di olgiisiinde soylemek lazim. 

Diger hususlan, daha sonra arz edecegim. Te§ekkiir ederim. 

BA§KAN — Biz te§ekkiir ederiz efendim. 

§imdi, P lAR Bagkani, Biilent Tanla Bey'e soz veriyorum. 

BULENT TANLA (PiAR) — Saym Balkan, ben izninize bagli olarak, 
15 dakikadan biraz fazla konu§mayi, agik agik talep ediyorum. 

BA§KAN — Ikinci konu§manizdan 5 dakika kisabilir miyiz? 

BULENT TANLA (PlAR) — Hak sizin; ama, ben Saym Erdem'den 
de rica ettim, onun onayini da aldim. Ayrica, Emre Kongar da yok. 

DR. SEZGIN TtTZtiN (VERl ARA§TIRMA) — Onu ba§ta payla§tik 
ama. 

BtTLENT TANLA (PlAR) — Oyle mi? Peki. Ancak, bazi sorular ol-
dugu igin ve onlari da yanitlamak gorevi bana dii§tiigii igin, miimkiinse, 
gok kisa kesmeye gali§arak... 

BA§KAN — Kiirsii kamuoyu miisait. 

BULENT TANLA (PlAR) — Tegekkur ederim. 
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§imdi tabii, konular boyle prese ettikge, sona dogru ba§lamak isti-
yorum; ama ben yine yaptigim programi degigtirmeyeyim. Yava§ yava§, 
onlari da igine katarak, Saym Erdem'e de ufak ufak cevap vererek, diger 
arkada^larimm da sorunlarini agiklamaya galigarak... 

BA§KAN — §imdi 20 dakika, sonra 10 dakika. 

BULENT TANLA (PiAR) — Te§ekkiir ederim. 

§imdi bir kere, burada iig giindiir hayatimin en mutlu giinlerini ge-
girdim. Yani, bu sempozyum benim igin gergekten gok ogretici oldu; bil-
gilerimi tazeleme firsatim buldum. Bu sempozyumu diizenleyelere tekrar 
te§ekkiir ediyorum. Ayrica, yilda en azindan bir defa, bazen iig defa, ulus-
lararasi seminer ve sempozyumlara katilan bir meslekta§imz olarak, bir 
arkada§miz olarak, uluslararasi standartlara - gergek anlamda soyliiyo-
rum - gok yakm ve gok dolu bir sempozyumu izledigimi de agiklamak is-
tiyorum. Bir nokta eksikti; o da, tabii, verilen davetlerde yapilan ko-
nugmalarda, ak§am kokteyllerinde yapilan konu§malarda, sandvig arala-
rinda yapilan konu§malarda izliyorum ki, bizim bu i§i nasil yaptigimiz 
konusunda, komprime, mutfakla ilgili bilgiler istiyorsunuz. Di§aridaki 
sempozyum ve seminerlerde «biz bu segimde §u modeli kurduk» diye va-
ka aranmaktadir. 

Tayang arkada§im, «biz bu konuda bazi ara§tirmalar yapmaya 1983'te 
ba§ladik» diyor. Tabii, meslekta§imiz hem de yakin arkada§imizdir. ESTA 
kurulurken, Qetin Cila'nm evinde, katkilarimiz olsun diye, kendisine mo-
del konusunda fikrimizi de arz etmiftik. Be§ seneden beri, telefon bile 
etmedi, ornek gali§malari igin de hig bilgi filan rica etmedi. Halbuki, be§ 
seneden beri bizi arasaydi, kendisine yazi da gonderirdik, oturur konu§ur-
duk da, Ankara'ya geldigimizde bir yemek de yerdik. Dolayisiyla, bu tip 
konular, biraz diyalog eksikliginden kaynaklanmaktadir. Fakat, goriiyo-
rum ki, bu sempozyum, iiniversite gevreleriyle, bu konuyu profesyonel 
olarak yapan gevreler arasinda onemli bir diyalogun ba§lamasmin ilk kop-
riisii niteligindedir; o bakimdan da son derece onemlidir. 

§imdi, Tarhan Bey, gok iyi ba§ladi; fakat sonunda kullandigi bazi te-
rimlerle, o gukura kendisi de dii§tii. Yani, «tabii yan§ma yapmiyoruz» 
dedi; ama, sonunda konuyu, kim bilir, k im bilmeze dogru da getirdi. 

Ben sizi biraz sonra PIAR'in, SiAR'm mutfagina gotiirecegim, ora-
dan bazi komprime ornekler vermeye gali§acagim; giinkii bunun gergek-
ten gerekli oldugunu anladim. Fakat, bu konuyla ilgili gali§an arkada§la-
rima seslenmek istiyorum: Bunlar know how'dir. Yani, GEOFKA'nin kul-
landigi teknik ile NlLSEN'in kulandigi teknik veya consumer panel ya-
pan kurulu§lann kullandiklari teknikler farklidir. Hepsi pazar paylarini 
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vermeye yoneliktir. Bay Allensbach'li arkada§ burada yoklar: olsaydi soru 
soracaktim. Yani, bugiin GALLUP'un ve HARRIS'in kullandiklan teknik-
ler, hem ornek planlari bakimindan; hem uyguladiklari soru formu baki-
mindan, hem de kullandiklan bilgisayar programlari ve software prog-
r amlan bakimindan farklidir. 

Miimkiin mertebe, dili ve anlatmaya gali§acagim konularin diizeyini 
oyle bir tutmaya galigacagim ki, ifade etmek istedigim §eyler yanli§ anla-
§ilmasm. Qiinkii, biraz teknik §eylerden bahsedecegim. Tabii onu da miim-
kiin mertebe bu diizeyde anlatabilmeye gali§acagim. Yani, agik agik tar-
ti§ilsm; ama, mesela biz §u anda, erken mahalli segimlerde yapilacak ara§-
tirmalar igin ornek segimini tamamladik. §imdi, ben bunu agiklayayim 
da hep beraber tarti§alim mi? Zaten boyle bir zorunluk yok ki. Ama ben 
§imdi, bundan evvelki segimde uyguladigimiz ilkeleri tek tek, dilim don-
diigii kadar, agik agik anlatacagim. Mesela, demoskopi'den arkadaglar ge-
lecek, onlarla orneklerimizi check edecegiz; ama bu profesyonel iligkidir. 
Bir kere, biz bilimsel ara§tirma yapmiyoruz. Biz, bilimsel teknikleri kul-
lanarak ara§tirma yapiyoruz. Onun igin iiniversitenin tekniklerine gok ih-
tiyacamiz var; ama bilimsel olma iddiasinda degiliz. Zaten yapamayiz da. 

§imdi bizim kurulugumuzun bir hedefi var. Birkag yildan beri belir-
lemeye gali§tigimiz hedef geregi, her yil PlAR ve SIAR grubundan bir ve-
ya iki arkada§, uluslararasi seminer ve sempozyumlarda bir veya iki teb-
lig verecek. Yani, ko§ul olarak koyduk bunu. Helsinki'deki GALLUP 
kongresinde, bizim metodoloji boliimii ba§kani Dr. Erkani Keyman —fi-
zikgidir; Amerika'dan gelmi§tir— "Monte Carlo teorisi" diye bir teoriyi 
sunmu§tur. Segim sonuglarinin iskemleye dagilmasiyla ilgili. bu teori sa-
tin alinmigtir, §u anda Fransa'da ve Ingiltere'de iki kurulu§ta bu model 
kullanilmaktadir. Biliyorsunuz, biz GALLUP zincirine bagli bir kurulu-
§uz ve diinyadaki birtakim ara§tirma kurulu§lariyla gok yakin ili§kileri-
miz var; diinyayi giincel takip ediyoruz. 

Dolayisiyla, bazi sorunlar diyalog kopuklugundan, faz farkindan mey-
dana geliyor. Sayin Hocamizin ifade ettigi gibi, biz diidiiklu tencereye 
benzeriz —tabii te§bihte hata olmaz— ve bazi §eyleri gabuk gabuk yap-
ma zorunlulugumuzdan dolayi, bazi konularda onde, gittigimiz kanisinda-
yim. O agidan da aradaki farki, burada §u kisa siirede anlatarak kapatmak 
istiyorum. 

§imdi, Sayin Tayang, "gorbayi iyi karigtirmak gerekir" dedigimizi 
soyledi. Dogrudur. Biz bu ornegi gok kullamyoruz. Bu ornek, diinyada da 
gok kullaniliyor. Yani evde dort ki§ilik bir aile igin gorba yapildiginda, na-
sil ki evin hanimi kari§tirip kari§tirip bir kepgeyle veyahut ka§ikla onun 
tadina bakarsa, bizim yaptigimizda da onemli olan, gorbayi gok iyi kan§-
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t i rmaktir . Yani bir kiglayi dii§iiniin. Orada kazanla gorba yapiliyor; 
ama asker kepgeyle igmiyor, gorbadan bir ka§ik aliyor. Onemli olan gor-
banin iyi kan§t inlmasidi r . Yani, bizim numune dedigimiz, denek dedigi-
miz, ornek dedigimiz, muhtelif ozellikleri olan gok degi§ken ve gok onemli 
ozellikler ta§iyan birimlerin ozelliklerini gok iyi saptadigimiz zaman, bu 
gorbadan bir ka§ik almaktir . Uluslararasi terminolojide de bu en basit 
diliyle boyle anlat i lmaktadir . Dolayisiyla, sebze gorbasmi iyi kari§tirmaz-
saniz, ka§iga sadece enginarlar gelir. Qok iyi karigtirdigmiz zaman numu-
ne, ana kiitlenin en onemli ozelliklerini ta§ir. 

Sayin Tarhan Erdem, "kamu denetimi" dedi. Qok dogru. Biz kamu 
denetimini, kendimize gore, her giin vi t r ine gikmakla goriiyoruz. Yani biz, 
biliyorsunuz bir gazeteyle gali§iyoruz ve o gazetenin sol alt ko§esinde ga-
ligmalarimiz yayinlaniyor. Bunu, diyelim ki, o gun 300, 500, 1 milyon ki§i 
goriiyor, okuyor. Eger tepkileri varsa, o konuyla ilgili belirli gorii§ 
farklil iklari varsa, hemen tepkisini aliyorsunuz. Ikincisi, Sayin Erdem'in 
dedigi gibi, segim yapilir, diidiik galar ve sonuglar denetlenir. tlFgunciisii, 
ben de bu kamu denetimi konusuna yiizde yiiz kati l iyorum. Yapilan ara§-
t i rmalan , bir bedel kar§iligmda yaptigmiz igin, zaten bunu sipari§ eden 
ki§i korii koriine izlemiyor; yorumluyor ve bunun mut laka double check' 
lerini yapiyor. Hat ta sonuglarini uyguladiktan sonra, sonuglarinin dogru 
olup olmadigmi belirli bir zaman sonra tekrardan giindeme getirebiliyor. 

Gizlilik konusuna gelince. Sayin Erdem bu konunun altini gizdi; bi-
raz daha gizmek lazim. Belki segim ara§tirmalari konusunda bu gizlilik 
soz konusu olmayabilir; giinkii be§ giin sonra yayinlaniyor. Ama, dun ve 
onceki giin burada konu edilen aragt i rmalarm gogu kamuoyu ara§tirmasi 
ve ozel nitelikli sipari§ veri len kamuoyu aragt i rmalandir . Dolayisiyla, 
arada bir farklilik, onemli bir nuans var. Yani biz, Qaligma Bakanligina 
yapmi§ oldugumuz bir ara§tirmayi veya Di§i§leri Bakanligina yapmi§ ol-
dugumuz, Tiirk-Yunan ili§kileriyle ilgili ara§tirmayi, agik agik kimseye 
veremeyiz. Dolayisiyla orada bir nuans soz konusu. 

§imdi, kiigiik bir hat i r la tmayla devam etmek istiyorum. Bugiin Bay 
Eckdart ve saniyorum Tamas Szecsko, "bizim igin kamuoyu ara§tirmala-
nn in , ha t ta segim olgumlerinin birincil amaci, sonuglarin dogru bilinmesi 
degildir" dediler. Son derece gagda§, dogru, yaptigimiz i§leri anlatan bir 
tema. Yani zaten bildik, bilmedik; az bildik, gok bildi; biiyiik, kiigiik fi-
lan tarti§masi degil. Bunu Er tugru l Ozkok gok anlamli agikladi, "biz ba-
zi sonuglan manipiile ediyoruz" dedi. 

Biz, ilk kamuoyu ara§tirmasini, 1983 yi lmda yaygin bigimde Milliyet 
Gazetesinde Sayin Tarhan Erdem' in koordinator oldugu donemde ba§lat-
t ik ve bir ba§arimiz varsa, o da §u: Herkesin MDP'nin segimi kazanaca-
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gun sandigi donemde, ANAP'm kazanacagmi ve sirayi hemen hemen bin-
de yarim hata payiyla birlikte bildik. Yani, vurguladigi gok onemli un-
surlar vardir, yiizde yiiz katiliyorum. Birlikte ba§ladik, birlikte yaptik 
ve bize gok geni§ imkanlar agtilar. Bunun igin kendisine te§ekkiir ediyo-
rum. Kendisi, basin tarafim iyi bilir. Yani bir arkada§i geliyor, hatta pat-
ronu geliyor, "bunu §oyle yapalim" diyor. Hatta, "gunlari milletvekili sa-
yisina gore de verelim" diyor. Yani, gazeteciler, "bu bilgiler halki kesmi-
yor" diyorlar. Halk, "yiizde 31'i, 32'yi bo§ver, kag milletvekili gikarsa onu 
ver" diyor. Yani, bazi sikmtilarimiz var; ama, allahtan, Ertugrul Arka-
da§im o kadar agik ki, "biz sonuglari manipiile ediyoruz" diyor. Biz, arag-
tirma raporlarimizi notere veremeyiz; artik o iyiden iyiye giivensizlik 
olur. Zaten boyle bir §eyi gereksiz de buluyorum. 

Yani, demek ki soylemeseniz de bazen yaziyorlar. Bakm, gok kiigiik 
bir hatirami anlatayim. 1984 Yerel Segimleri oncesindeydi, saat 17.00 civa-
nnda Milliyet Gazetesinden giktik ve bir arkada§imla meyhaneye gittik. 
bir §eyler yedik igtik filan... Saat 24.00 civannda, donii§te, Taksim'den bir 
Milliyet Gazetesi aldim. Bir baktim, Ibrahim Ural ile (HP'li bir milletve-
kili) beni siirman§et koymu§lar. Altan Oymen ve Tarhan Erdem bizi 
mahkemeye vereceklermi§. Elim ayagim kesildi; giinkii, ilk defa boyle bir 
§ey duyuyordum. Eve geldim, Tarhan Bey'i aradim, Altan Bey'i aradim, 
yemektelermi§, bulamadim. Yarim saat sonra telefon ettigimde gelmi§-
lerdi. Telefonda, "abi ne olacagiz, mahkemeye hapse mi dii§ecegiz?" de-
dim. "Biz bunu reklam olsun diye yaptik, reklamimiz artar" dedi. Yani, 
Altan Oymen bunu bana boyle soyledi. Ertesi giin de konu§tuk; "sen bu-
nun baskismi gormedin mi gazetede, her giin beraber basiyoruz filan" de-
diler. Hakikaten gormedim. Dolayisiyla, ne olacak? PIAR me§hur olacak. 

§imdi, iilkenin kamu denetiminde olalim; zaten olmamiz gerekiyor. 
Ben zaten yeteri kadar da kendi kendime sorumluyum; dernege kar§i da 
sorumluyuz, kamuya kar§i da sorumluyum. Daha da fazla sorumlu ola-
lim; ama herkes olsun. Yani manipiile edilmesin konu. 

Leimbach, "bilgisayar programlarindan giktiktan sonra degerlendir-
meye miidahaleniz ol-uyor mu?" diyor. Bir kere soyleyeyim, olmuyor; ama 
bir konuda weight ediyoruz, yani agirliklandinyoruz. O da, demin Sayin 
Tayang'm anlattigi bir konuda, §imdi ornekte agiklayacagim. 

Biz 1983 segimlerinde binde yarim hatayla Milliyet'e sonuglari olg-
mii§iiz. 1984 genel segimlerinde sonuglara, yine aym gazetede, 1,8 hata pa-
yiyla yakla§mi§iz. 1986'da 11 ilde yenileme segimlerinde sonuglarimiz ger-
gekten felaket, 3,6 hata payimiz var. Bu bizim igin gok yuksektir. 1987'de 
referandumda binde yarim. Yani, 49,28 gikti, biz 51,8-48 kiisur vermi§iz, 
yani hem de en bigak sirtmda olan noktada. Genel segimlerde —ki, arka-
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da§im biiyiik bir teori hatasi yapiyor, dort i§lemi de biraz zayif— hatamiz 
1,1. O da burada var. 1988 segimlerinde hata payimiz 3,7. Yani ben ,arti 
eksi hata payi igindeden sonra hesaplamiyorum. Yani, medyandan dolayi 
3,7. 

§imdi bunlari soyledikten sonra, Sayin Erdem'in gazetelerde gikan 
demeglerimle ilgili soylediklerine gelecegim. §imdi biz bir kere, 22 Agustos 
tarihinde ilk yaymi yapmi§iz. Tabii, Saym Erdem ufak bir gazeteci ha-
tasi yapiyor, kararsizlari ayiriyor. 22 Agustos'ta yaptigimiz yaymda, "ha-
y i r ' l a r agik farkla onde gidiyor demi§iz ve "evef ' le r 26,3; "hayir"lar 40,5; 
"tarafsiz"lar 15,6. Bakm yani, yabancilarm da ifade ettigi gibi, bu §ablon 
gikmi§tir. Yani yiizde yiiz tutmadi, ben hata payimi anlatiyorum. Bu §ab-
lon sonuna kadar devam etmi§tir. Fakat, Sayin Erdem'in ifade ettigi, re-
ferandumun degerlendirilmesi konusunu konu§uyoruz. Siyasetgiler 50k 
onemli bir manevra yapmi§lardir. Bu ara§tirma sonuglarma bakmi§lardir, 
degerlendirmi§lerdir ve ortaya kendilerini koymuglardir. Sayin Ozal, or-
taya kendisini koymu§tur; yoksa bu aragtirma sonuglarma gore, bu refe-
randumda, "evef ' le r yiizde 30'larm altmda gikacakti. Dolayisiyla, ara§-
tirmalarin gok onemli bir etkisi var. Tabii, yiizde 35'i bilemedik. Onun 
igin de, burada bu kadar soru geliyor ve "niye bu kadar hassas bilemedi-
ler" diye soruyorlar. Bu da bir olgu kamuoyunda. §imdi bunu da farz et-
mek soz konusu degil. Bunu da yava§ yava§, boyle Ankara'ya gelip, semi-
nerlerde, sempozyumlarda konu§arak anlatmak lazim. 

Sonra ne yapmi§iz? 19 Eyliil'de "hayir" daha hizli yvikseliyor; sonra 
"evef ' le r kipirdadi, ANAP igindeki "ikazci hayir"cilar Ozal'm konu§ma-
siyla "evef ' e kaydi. Yani konu§manin hemen arkasindan yapilan ara§tir-
ma ANAP'm igindeki ikazcilarm Ozal'in konu§masiyla "evef ' e kaydigmi 
gosteriyor. Buradaki oranin da 27'ye, 28'e dogru kaydigmi gosteriyor. Son-
ra tarafsiz oylar "hayir"a kaydi ve sonucunda yiizde 3,7 geride kaldi. 

» 
§imdi ben bir iki ciimleyle bu referandumu degerlendirmek istiyo-

rum. §imdi, bu referandum sonuglari, bir kere, Anavatan Partisinin oyu-
nun 35,1 oldugu anlamma gelmez. Higbir yerde yer almami§ bir analizi-
mizi §imdi size agikliyorum. Yani, gok duygulandim da onun igin burada 
agikliyorum. (giilmeler) §imdi, ANAP'm oyu, bizim yaptigimiz hesapla-
ra gore ve bugiinkii siyasi dagilima gore yiizde 32 ve ANAP'lilarm yiizde 
90'i "evef ' oyu verdi. Bu referandum oram olarak 30,4 ediyor. DYP'nin 
puam ise yiizde 22. Bunun yiizde 4'ii "evet" verdi; yiizde 96'si "hayir" 
verdi. Bunun "evef ' lere inikasi binde 8. SHP'nin oyu yiizde 30. Bunun 
yiizde 3'ii "evet" dedi; yiizde 97'si "hayir" dedi; binde 9 puam var. DSP' 
nin bize gore 4 puam var; yiizde 10'u "evet" dedi; binde 4 puam var. 

Refah Parsine gelince: I§te biz burada yamldik. Refah Partisi agir-
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ligini bizim ornegin iginde gerektigi bigimde temsil edememekten dolayi, 
Refah Partisinin orani 8; ama bizim son ak§am ornekte onemli bir hata-
miz olmu§ ve biz bunu l ' le temsil etmigiz. Dolayisiyla, Refah Partililerin 
yiizde 30'u "evet" dedi; bu da 2,4 ediyor. 

Tabii, bizim de eksiklerimiz var, gok eksiklerimiz var, gok sorunu-
muz var; ama ben bun lan anlatmakla sizin giizel vakitlerinizi gegirmek 
istemiyorum. Arkadaglar nasil olsa anlatiyorlar; ben de digerlerinden bah-
sedeyim. 

BA§KAN — Bu giizel yerde keselim isterseniz. 

BtTLENT TANLA — "Hayir" diyorlar, isterseniz aragtirma yapalim. 

Bakm biz ornegi nasil segiyoruz. Biz, segim sonuglarinm, sandik esa-
sma dayali yiizde 3 varyansimn oldugu sandik bolgelerini tespit ediyoruz. 
Tiirkiye'de bir sandiga minimum 215 segmen, maksimum 285 segmen ka-
yitlidir. Bu segmen kiitiiklerinin bagli bulundugu sokaklar var. Sayin 
Tayang burada hakli, "bunlarm demokrafik yapisim nasil buluyorsunuz? 
diyor. §imdi, ya segtigimiz bu sandik bolgelerindeki kiitiikleri alip, bun-
larm adreslerine, mesela, Sayin Nezih Neyzi, Sayin Tarhan Erdem diye 
gidiyoruz veyahut da gimdi anlatacagim modelin iginde miindemig olan 
kontrol ile "Kish yontemi" var. Kish yontemi bir Isveg anahtari yonte-
midir. Tabii bunlan gazetelere filan yazmak miimkiin degildir. Yani, ki-
tap falan basmak lazim, veya gazetenin ek vermesi lazim. Esasinda, ko-
nugulmasi gerekenler de bunlardir. Bu teknikte her anketin oniinde anah-
tar formati vardir, anketor kiminle konu§acagmi bilir. Siyasi aragtirma-
larda, ozellikle sfegim aragtirmalarinda deneklerden isim ve adres alin-
maz. Zaten etik koda aykiridir. Yani deontolojide yaziyor. Peki, isim ve 
adres alinmaz da bunu nasil kontrol edersiniz? Hig diigunduniiz mii? Yani 
iig giindiir burada konu§uluyor. Segim ara§tirmalarinda isim ve adres 
alinmaz. Hat ta oylatma falan gibi ba§ka teknikler de uygulamr. Peki kont-
rolii nasil yaparsmiz? Biz nasil yapiyoruz onu da soyleyecegim. §imdi biz, 
dikkat ederseniz, her segim ara§tirmasinda ya 11 tane, ya 14 tane, her 
hafta. ayni gun ve ayni saatte aym ko§ede, yaymlanmak iizere, aragtirma-
yi yapanz. Diyelim ki, cuma giinleri bilmem nerede gikar. 

§imdi, biz segmi§ oldugumuz ornege, ayni mahalleye, ayni 215 ki§i 
igine her haf ta degi§ik anketgi grubunu devamli bigimde gondeririz ve 
bize bir gabion gikar. Diyelim ki 122 noktada gali§iyoruz, 144 noktada ga-
ligiyoruz. Tabii o gabion, 14 hafta yapacaksak, haftada iki defa gidiyorsak 
bize 28 tane sonug verir. Eger, diyelim ki Ankara 'nin Haymana'smda ve-
ya Sivas'in Gemerek'inde bir anket yapiyorsak ve diyelim ki A partisi 28, 
24, 32, 32 gablonla gidiyor da o haf ta bize 68 geliyorsa, igte hata oradadir. 
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Ya anketgi gitmemigtir veya sayin Calp oraya gidip kazada miting yap-
mi§tir; ama orada hata vardir. Ama o hep 215 ki§idir. Yani, segim gevre-
sindeki insan grubudur. Ama isim adres alinmayan yerde anketgiyi, di-
gerlerini falan nasil kontrol edersiniz? Sayin Tiiziin'le de uzun yillardan 
beri tarti§iyoruz; ama, onemli olan fikir tartigmasi degil, onemli bir yere 
varmaktir . 

Ben diyorum ki, ara§tirmanin kontroliinii modelin iginde miindemig 
yapmak lazim. Yani model zaten kontrol modelidir, kendi kendini kont-
rol eder. Yoksa, "siz ANAP'a verecegim" dediniz, anketgi SHP yazdi; onu 
nasil kontrol edeceksiniz? Sayin Nezih Neyzi; gegen giin Ankara'da bir 
bakkal sayimiyla ilgili anketgilerin nasil hata yaptigmi anlatiyordu... 
Neyse ,uzatmayalim. 

Hem zaman verdiginiz, hem de dinlediginiz igin gok te§ekkiir ederim. 
Kontrollan ve ornek planimizi —diger 10 dakikada agiklayacagim— boyle 
yapiyoruz. Te§ekkiir ederim. 

BA§KAN — Efendim, hepinize te§ekkiir ediyorum; ama derin bir ne-
fes almanizi tavsiye ederim. Qiinkii, bir ara vermeyecegiz, hemen ikin-
ci tura ba§layacagiz. 

§imdi, Dr. Sezgin Tiiziin Bey'e, ikinci tur konu§masi igin soz veriyo-
rum. 

DR. SEZGtN TtTZtTN (VERl ARA§TIRMA) — §imdi galiba, Sayin 
Tanla 'nm soyledigi birtakim noktalari agmakta yarar var. Sayin Tanla, 
"bilimsel olmak iddiasinda degiliz, biz bilimsel gali§ma yapmiyoruz; ama 
bilimsel ara§tirma tekniklerini kullaniyoruz" dediler. §imdi, bilimsel tek-
nikleri kullanarak bu gali§malar yapiliyorsa, bunun bilimsel gali§ma ol-
masi igin, iiniversitede mi yapilmasi gerekiyor, yoksa ne olmasi gerekiyor, 
bu noktayi anlayamiyorum ve bu noktamn Sayin Tanla ta rafmdan agik-
lanmasinda yarar goriiyorum. 

Ayrica, oldukga onemli bir diger nokta var. Sayin Tanla, "bu bilgiler, 
know how'dir, dolayisiyla bunlar verilmez, gizlidir" dediler. Bilimsel ara§-
tirmalarda bir kural vardir. Bu aragtirmalarm yinelebilir ve denetlene-
bilir olmasi gerekir; belki de Sayin Tanla, bilimsel ara§tirma yapmama-
larmi buna baglamak istiyorlar, bilemiyorum. Eger siz kamuya yonelik 
olarak ve kamuyu bilgilendirme agisindan ara§tirma yapiyor iseniz, o arag-
t irmalarm nasil yapildigmin kullanicilari ta rafmdan bilinmesi ko§uldur 
ve bunun agihmini, biz kamuoyu ara§tirmacilan kitlelere agiklamak du-
rumundayiz. 

Yanli§ yapabiliriz, hatalar yapabiliriz; ama, bu yanli§lanmizdan da 
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ogrenecegimiz bir siirii §ey var. Tiirkiye'de ara§tirma, §u anda en saglikli 
noktada yiiriiyor demek oldukga zor; daha ogrenilecek gok §ey var, kat-
edilecek gok yol var. Ancak, eger siz, kamuoyu ara§tirmalarini, bir segim 
sonucu ilan eder kavramla§tirmayla ele alirsamz, bu, kamuoyu ara§tirma-
lannin Tiirkiye'de mahkumiyeti demektir. 

§u ana kadar yapilmi§ olan kamuoyu ara§tirmalarmdan, siyaset bi-
limcilerinin iiretecekleri gok onemli bilgiler var. 1983'ten bu yana yapilan 
kamuoyu ara§tirmalannm getirdigi onemli bulgular var ve siyaset bi-
limcileri agisindan da yeni bir siirii gergeveler bu siiregte getirilebilir. 

Tiirkiye'de gergek bir demokratik ortam yok. Tiirkiye'de dernekle§-
me yok. Tiirkiye'de siyasi partiler segimlere e§it ko§ullarla katilmiyor. 
Tiirkiye'de segimlerden once, bir haf ta siireyle yapilan televizyon konu§-
malarmin kitle uzerindeki etkileri son derece biiyiik ve tiim bunlarm so-
nucuna baktigmiz zaman, televizyon propagandasi oncesi yaptigmiz ara§-
tirmalarla, televizyon propagandasmin etkilerini goz oniine alarak yapti-
giniz aragtirmalan ve segim sonuglanni kar§ila§tirdigmizda, gok onemli 
farklila§malari goriiyorsunuz ve bu gordiigiiniiz farklila§malar da, kitle-
nin etkilenme siirecinin, bigiminin, yoniiniin kavramla§tinlmasi agisindan 
son derece onemli bulgulari giindeme getiriyor. 

Saym Tanla, 29 Kasim segimleriyle ili§kili olarak, "biz Isveg'te bir 
bildiri sunduk ve sundugumuz bu bildiride Monte Carlo tekniginden soz 
ettik" dediler; ama, yaymladiklarl bir biiltende Monte Carlo similasyon 
tekniginden bir tek ciimleyle soz edildi: "29 Kasim segimlerindeki ba§a-
nmizla ili§kili olarak, Monte Carlo similasyon teknigi iizerinde bir bil-
diri sunulacaktir" dediler ve bunun otesinde higbir agiklama gelmedi. Bun-
lar, tarti§ilabilir, konu§ulabilir §eylerdir ve siz, yakla§iminizi, yontemini-
zi anlatt iktan sonra, orada, o boyutta iiretilecek §eyler —yani, sadece 
onun kaba gergevesini anlatmakla bu olay bitmiyor; onun otesinde bir 
siirii boyut lan var— uzmanlar taraf indan geli§tirilecek ve bunun ba§ari-
li uygulamalari bigiminde geli§ecek bir siireci ortaya koyacaktir. Dolayi-
siyla, burada uygulama agisindan da bir know how soz konusudur; ama, siz 
bunlarm onlerini kapattiginiz zaman, o aragtirmalarm bulgulanyla ili§-
kili birtakim sorunlar, kagmilmaz olarak, kitlelerin kafasinda yansiyacak-
tir ve bu genelde ara§tirma anlayi§ma yonelen bir tehlikedir. 

Bakm §uradan bir boliim okuyacagim; bu, bu ara§tirmalarm deger-
lendirilmesiyle ili§kili, 1 Ekim tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde imzam-
la yayinlanan bir yazi. Bu da Giineri Civaoglu'nun ko§e yazisidir: 

"XV'de Turgut Ozal'm, Pazar gecesi, ' referandum sonuglarma gore, 
Ba§bakanligi ve politikayi birakinm' resti iizerine, gece PlAR'da ekspres 
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toplanti yapilmig. Anketorlere, telefon, teleks ve telgraf mesajlariyla, iki 
soru daha sormalari bildirilmig." Bu bildirim sonucundaki geligmeyi de, 
Giineri Civaoglu, Biilent Tanla'nin sozleriyle aktanyor: Ozal'm "Bagba-
kanligi da, politikayi da birakirim" sozii etkisini gosterdi. Bu sabahtan iti-
baren, anketorlerimizin bize tagidiklari hava, Ozal adxna olumlu, ozellik-
le kararsizlar grubundan 'evet'e yonelig var." 

Civaoglu'nun bu yazisi, 19 Eyliil gecesi baskiya giren, 20 Eyliil 1988 
Sail tarihli Sabah Gazetesinde yer aliyor. Ozal'm konugmasi, 18 Eyliil Pa-
zar gecesi, saat 21.00'de TV'de yayinlandi ve 19 Eyliil Pazartesi sabahm-
dan itibaren, anketorler, PlAR'a, Ozal adma olumlu hava tagimaya bag-
ladilar. 

§imdi, elbette bu yazi Sayin Giineri Civaoglu'nu baglar, Giineri Ci-
vaoglu, bu noktada agiklamalar getirmek durumundadir; ama, Sayin Ci-
vaoglu, bu bilgilendirmeleri, Sayin Tanla'dan edindigine gore ve Saym 
Tanla'nm da buna iligkin herhangi bir tekzibi giindeme gelmedigine gore 
ve benim yazim da 1 Ekim'de yayinlanmasma ragmen, bugiine kadar bir 
yanit gelmedigine gore... 

BtTLENT TANLA (PIAR) — Anlayamadim ben konuyu. Tarihlerde 
mi hata var? 

DR. SEZGiN TtTZtTN (VERI ARA§TIRMA) — §imdi §u: Pazar ak-
§ami, saat 21.00'de Turgut Ozal, televizyonda konugma yapiyor... 

BtFLENT TANLA (PlAR) — Aym 18'inde. 

DR. SEZGIN TtTZtTN (VERi ARA§TIRMA) — Evet. 

BtTLENT TANLA (PlAR) — Tamam, anladim. Dinliyorum. 

DR. SEZGIN TtTZtiN (VERi ARA§TIRMA) — Bu konugma Pazar 
ak§ami yapiliyor. Saat 21.00'de ve Pazartesi sabahi, sizin anketorleriniz, 
size, altim gizerek soyliiyorum, kararsizlardan Ozal'a kayma dogrultusun-
da hava tagiyor. Buradaki ifade budur. Eger biz, havaya dayali olarak ara§-
tirma yapiyorsak, bu son derece yanlig, aragtirma kavramlagtirmasim son 
derece saptiran ve yanlig noktalara gotiiren bir olaydir; bu yoniiyle, arag-
tirmayi mahkum eden bir olaydir. 

Birinci konugmamda bunlara deginmek istemiyordum ve burada da 
deginmeye gereksinme duymuyordum; ama gelinen nokta, ne yazik ki, 
bunlann belirtilmesine gereksinim dogurdu. 

Bir de, "gazeteler, sonuglari manipiile ediyor" deniyor. Edebilirler. 
Eger s iz in—buna ben de dahilim— verdiginiz aragtirmanm sonucu ma-
nipiile ediliyor ise, bunun savagimini vermekle yiikiimlusiiniiz. Eger elde 
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ettiginiz sonug, sizin buldugunuz sonugtan farkli bir bigimde yaymlani-
yorsa ve onun altinda sizin imzaniz varsa, bunun yukiimliiliigii size de 
aittir. Dolayisiyla, siz —gazeteyle bir anla§ma igerisinde bunu yapiyorsa-
niz— nasil anla§maniza uyuyorsaniz, gazete de ayni bigimde o anla§maya 
uymak zorundadir. Benim yaptigim tiim aragtirmalarda, Cumhuriyet Ga-
zetesi, aragtirmanin orneklem planlamalanm yaymladi ve benim verdi-
gim gergevenin diginda da yaym yapmadi. Bu benim o gazeteyle olan an-
lagmamdi. Ayni anla§mayi siz, ister Milliyet'le, ister Sabah'la, ister bil-
mem neyle yapabilirsiniz ve o ko§ullar yerine gelmiyorsa, o kurulu§la 
ara§tirma yapmayi kesebilirsiniz. Kaldi ki, siz, israria bir noktayi soylii-
yorsunuz: "Bizim biitgemiz igerisinde bu gazetelerdeki kamuoyu ara§tir-
malarinm payi hig de onemli degildir; bu bizim igin bir vitrindir" diyor-
sunuz. Yanli§ bir vitrin, ara§tirma olaymin geli§imine ve saglikli bir or-
tam yaratilmasma son derece biiyiik, olumsuz etkiler yapacaktir. Dolayi-
siyla, burada, bu yonde, bu agidan sava§im verilmesi gerekir, miicadele 
verilmesi gerekir ve bunun yiikiimliileri de, eger bu aragtirmalari biz ya-
piyorsak, biziz. Bunun hesabini da, bu yoniiyle biz vermek durumunda-
yiz. Kim yapiyorsa, o vermek durumunda. 

Bir diger nokta da §u : En iyi ben bildim, en iyi §u oldu... Mesele 
bu degil. Elbette, bagarili aragtirmalarla, ba§ansiz aragtirmalarm sonug-
lari, net bir bigimde, o siiregte giindeme gelecektir. Hangi ara§tirma §ir-
ketinin ne oranda bagarili, ne oranda ba§arisiz oldugu da, net bir bigimde 
tartigilmasi gereken noktadir; hatalarin nereden geldigi, nasil geldigi, ne-
den geldigi, o ara§tirma kurulu§lari ta rafmdan agiklanmak durumunda-
dir ve bunlari, net bir gergevede belirlemek durumundadirlar. Biz hala 
29 Kasim segimleriyle ili§kili hatalarin nereden geldigini irdelemeye ga-
h§iyoruz. Bununla ilgili, Cumhuriyet Gazetesinde iig tane yazim yayin-
landi, daha da konu iizerinde galigiyorum. 

Bir segim sandigmdan soz ediyorsunuz, kayitlardan soz ediyorsunuz. 
1977 segimleriyle ili§kili segmen sayilari iizerinde gali§ma yaptim. Benim 
bulgulanma gore, 1977 segimlerinde, 2 milyon 400 bin fazla kayitli seg-
men var Tiirkiye'de. 1982 Anayasa oylamasiyla ili§kili kayitlara baktigi-
mz zaman ,onlari incelediginiz zaman, ozellikle Giineydogu illerinde ol-
mak iizere, en az 500 bin eksik kayit var. 1983 segimlerinde, Anayasa oy-
lamasmda oy kullanmadiklari igin cezali olan 1 milyon 805 bin ki§i var. 

Tiim bunlara, etkilerine filan bakiyorsunuz, neresi, ne oranda gire-
cek, bu agirliklari belirlemeye gali§iyorsunuz; segmen kayitlari birbiriyle 
son derece tutarsiz. Bir segimde ba§ka, bir ba§ka segimde ba§ka. 

25 Eyliil 1987 tarihindeki referandumla ili§kili olarak, Yiiksek Segim 
Kurulunun gazetelere, iller bazmda sandik sayilari ve segmen sayilarina 
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ili§kin gegtigi notun iizerinde §u yaziyordu: (O gece Cumhuriyet Gazete-
sinde gah§ma yaptigimiz igin biliyorum.) "Bu bilgiler, il ve ilgelerden te-
lefon, teleks, faksla alinmi§ bilgilerdir. Dolayisiyla, bu bilgilerde yanli§-
lar olabilir. Turn bilgiler, nihai ve kesin bilgiler degildir." Yiiksek Segim 
Kurulu.. . Dikkatinizi gekiyorum. Tiirkiye'deki ara§tirma anlayi§ini mah-
kum etmi§ oluyorsunuz. Dolayisiyla, bu konularin iizerinde daha agik, da-
ha net konu§ulmak gerekiyor ve bilimsel gergevelerinin gizilmesi gereki-
yor. Bunun kurali da, yinelenebilir ve denetlenebilir ara§tirmadir; bu yo-
niiyle de orneklem planlamalannin agik ve net bigimde yaymlanmasidir. 
Eksik yayinlamalar boyutunda da bunun iizerine gidilmesidir. Bu hepi-
mizin yukiimluliigudur. Benim de yiikiimluliigumdiir, diger ara§tirma ku-
rulu§larmin da yukiimluliigudur. 

Tegekkiirler. 

BASKAN — Biz te§ekkiir ederiz efendim. 

Sira sizde Tung Tayang Bey; buyurun. 

DR. TUNg TAYANg (ESDA) — Hava biraz lsindi ya da bana oyle 
geliyor. 

BA§KAN — Evet, biraz ismdi gibi. 

DR. TUNg TAYANg (ESDA) — Sayin Tanla, renkli konu§masiyla 
bizi PIAR-SlAR'in mutfagina epey yakla§tirdi, igerideki gorba kokulan-
m burnumuza getirdi; ama, sonra, zaman yetmedigi igin diye dii§uniiyo-
rum, yarida kaldi. Ikinci 10 dakikada, o zamani, mutfaga girmekle, know 
how olmayan kismmdan bilgi edinmekle gegirecegimizi umuyorum. 

"gorbayi iyi kari§tirmak gerektigini" soyledi. Dogru, gorbayi iyi ka-
ri§tirmak gerekiyor. giinkii, iyi kari§tirmazsak, Refah Partisi takilmiyor. 
gorbanin iginde eger, Refah Partisinin de oldugu bilinir, hesaba katilabi-
lirse ve iyi kari§tinlirsa, o zaman ka§iga Refah Partisi de gelip, temsil 
hatasini ortadan kaldirabilir. 

Ben kaldigim yerden, kendi bildigim gibi devam ediyorum. 

Kamuoyu yoklamalarinin, gergekten, Sayin Tarhan Erdem'in de de-
gindigi gibi, kamu hizmeti gorme, sempozyumun ilk giiniinde Saym Aba-
dan Unat'in belirttigi be§inci giig olma gibi bir i§levi oldugunu diigunii-
yorum. Bu nedenle de, en azmdan, "ara§tirma kavrami"na duyulan say-
gidan, kamuoyu aragtirmasma duyulmasi gereken saygidan otiirii kavra-
mm yozla§tirilmamasi gerektigini du§iinuyorum. 

1983'ten bu yana, ge§itli kamuoyu ara§tirmalari adi altinda —hemen 
bir parantez agayim, Sayin Tanla gene iistiine almmasin; burada bulunan 
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herhangi bir girket tarafindan yapilmig degil— ge§itli gazetelerde, neye 
dayandigi belli olmayan yaymlar gikti. Buna, Giilhane Parkma sandik ko-
yup, igine oy at t irmak da dahil, Kocaeli'de yapilan 40 bin kiginin katildi-
gi soylenen kamuoyu yoklamalan da dahil. Bu ornekleri gogaltmak miim-
kiin. 

Bunlar, Tiirkiye'de, gorece yeni olan, "kamuoyu aragtirmalan" kav-
ramini yozla§tirma yoniinde atilan —bana gore— adimlardir. 

Kamuoyu aragtirmasmm, gergekten, bir ciddiyeti vardir ve 1980'li yil-
lardan bu yana yapilan birtakim aragtirmalar, Tiirkiye'de bu i§in ciddi-
yetle ele alindigini gosteren ipuglarini da iginde tagimaktadir. Hep olum-
suz yonlerine degindim; olumlu yonlerine deginmek geregini duymadigim 
igin. 

Sayin Sezgin Tiiziin'iin israria vurguladigi gibi, yontem agiklandigi 
takdirde, kotiiler piyasadan silinirler, iyiler, kendi kavramlan ve giiveni-
lirlikleriyle piyasada kalirlar; bu ekonominin de kendi kurali iginde gi-
der. 

Yapilan kamuoyu ara§tirmalannin, yaymlandigi media —ki, Tiirkiye' 
de genellikle yazili basmda yaymlaniyor— ve yapan girket agisindan, b i r 
itibar ve prestij kaynagi oldugunu da belirtmek isterim. Bugiin, a§agi yu-
k a n biitiin belli bagli gazeteler, belli bagli kamuoyu aragtirmasi girketle-
riyle igbirligi iginde kamuoyu aragtirmalan yapmakta, yayinlamaktadir-
lar, buna para vermektedirler. Kamuoyu aragtirma girketlerinin biitgeleri 
iginde, Saym Tanla'nin ilk giin de vurguladigi gibi, yiizde 10 gibi, o ka-
dar da onemsenmeyecek bir pay almakta; ancak, ara§tirmayi yapan §ir-
kete bir vitrin gorevi gormektedir. Yani, agikga bir reklam etkisi vardir. 
Herhangi bir gok sati§li gazetenin birinci sayfasinda veya arkada herhan-
gi bir sayfada man§ette §irketin adinin goziikmesinin, herhalde yadsma-
mayacak bir taninma ve reklam etkisi oldugu agiktir. Nitekim, biz gaze-
telerde pek gozukmedigimiz igin, dagitilan programin en altinda da adi-
miz yanli§ yazilmi§, "ESTA" diye, oysa "ESDA" olacak. Bu kamuoyu arag-
tirmasi yapildigi takdirde, gergekten, girketler agisindan onemli bir vitr in 
gorevini gordiigiinii ortaya koyar. 

Bu aragtirmayi yapan ve finanse eden, yaymlayan gazete ve girket 
olgiisiinde bir etkidir. Ancak, bunun otesinde iki etkisi vardir ki, bunu 
higbir zaman gozardi etmemek gerekir. Birisi, karar alici iizerindeki —ki, 
segim aragtirmalan soz konusu oldugunda, iktidar ya da muhalefet, siyasal 
partiler soz konusudur— etkisidir. Yani, bu partilerin gegitli konulardaki 
tavirlarinda belirleyici rol oynamaktadir. 

En son, gok soylenen ornek: Son referandum oncesi, P lAR'm yaptigi 

322 



ara§tirmalann bulgulari iizerine, Turgut Ozal'm, televizyonda "ya gide-
rim, ya ka l inm" restle§mesine girmesi. 1983 segimlerinde gerek PiAR'm, 
gerek Hiirriyet Gazetesinin, MDP birinci part i beklentisine ters 
sonuglar veren ara§tirmalarinin yayinlanmasi iizerine, ara§tirmanm yayi-
ninin sikiyonetimce durdurulmasi, hatta biraz daha ileri giderek, Sayin 
Evren'in, son gun Ozal'i dogrudan hedef alan konu§mayi yapmasi, bu 
aragtirmalarin ne kadar onemsendigine, ne kadar ciddi olu§umlara yol 
agabilecegine kanit olur Bu nedenle de, yapilan ara§tirmalar ve bulgu-
lari konusunda gok titiz olmak gerektigini dugiiniiyorum. Aynca, bu yal-
niz segim aragtirmalari igin de soz konusu degil, biitiin kamuoyu aragtir-
malari igin soz konusu. giinkii, ornegin, herhangi bir bakanlik igin, "i§gi-
ler §u konuda ne dii§iiniiyorlar?", "gengligin egilimleri", "kadinlar ge§itli 
konularda ne diigiiniiyorlar?" diye yapilan ara§tirmalar, sonunda, hele o 
bakanlik iginde kaldigi, kamuya agiklanmadigi siirece, yaptiran agisindan 
ge§itli olumlu ya da olumsuz politikalar olu§turmada arag olmaktadir. Ya-
ni, geli§mi§, daha demokratik, hoggoriilii iilkelerde, belki kamunun nabzini 
elinde tutmak, partileri oy alabilmek igin o nabza gore davranmaya iter, 
o yonden olumlu bir etkisi olurken, Tiirkiye orneginde, siyasal partiler, 
ozellikle de iktidari elinde tutan herhangi bir siyasal parti, bunu egilim-
leri yozla§tirabilmek yoniinde politikalar olugturmada da kullanabilmek-
tedir. Ornegin, gengligin ya da iiniversite genglerinin depolitizasyonu soz 
konusu olabilir, bunun araglari geligtirilebilir; iggilerin genel grev konu-
sundaki goriigleri alinarak, sendikala§mayi saptiracak politikalar olu§turu-
labilir. Bu tiir ge§itli manipiilasyonlara arag olur. Bu nedenle de gok dik-
dat edilmesi gereken bir unsurdur. 

tTgunciisii, kamuoyunu olu§turmada bir unsur olmaktadir. Yani, ka-
muoyu ara§tirmasi sonucu elde edilen bulgulara ve bu bulgulara gore de-
gigtirilen politikalara dayanarak, kamuoyu, siyasal ikt idann istedigi yon-
de yonlendirilebilir, kitle iletigim arjKjlari, ozellikle gorsel olanlari (tele-
vizyon gibi) kamuoyunu kendi istekleri yoniinde olu§turacak bir propa-
ganda aracma donii§tiirebilir. 

Bu nedenle, burada, ara§tirmalar konusunda gostermeye gahgtigimiz 
titizligin, kamuoyu aragtirmalarinin bu geni§ perspektifteki etkileri goz 
oniine alinarak, hoggoriilmesi ve anlayigla kargilanmasi gerektigini dii§ii-
niiyorum. 

Te§ekkiir ederim. 

BALKAN: Biz te§ekkiir ederiz. 

§imdi, tekrar Tarhan Erdem Bey'e soz veriyorum. 

Tarhan ERDEM (KONDA): Kisa bir iki cevap verdikten sonra, bazi 
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§eyler soylemeye gali§acagim. Bir tanesi, Biilent Bey, "kamuoyu aragtir-
malarmin gazetede yaymlanmasi, bizim igin sadece vitr indir" demi§. Ne 
zaman soylediler bilmiyorum; ama, bizim igin vitrin degil. Tabii, vitrin 
ozelligi var, bir ticari tarafi da var. Yani, gelirimizin veya ciromuzun 
iginde onemli bir pay tut tugu igin, ben o kadar miitevazi olamiyorum; 
gnu belirtmek istedim. 

Ben orneklem hakkinda bir §ey soylemek istiyorum. Eger arkada§la-
rim, orneklemin nasil hazirlandigini ogrenmek istiyorlarsa, kendilerine 
yaziyla bildirmeye hazirim; ama §u anda onu anlatacak durumda de-
gilim. 

Efendim, kamu hizmeti iizerinde biraz daha durmak istiyorum. De-
min vaktimiz az oldugu igin, belki yanli§ anla§ilmi§ olabilir. Benim soy-
lemek istedigim, yapilanin kamu hizmeti oldugudur. Ama bunu hiikii-
met denetlenmelidir anlaminda soylemi§ degilim; bunu bir kere kesinlik-
le agiklamak istiyorum. Biz aslinda kamunun gozlemi altindayiz, gozii al-
tmda degiliz. Kamunun ya da hiikiimetin gozii altina girmek istemiyo-
ruz; ama, kendi kendimizi §u veya bu §ekilde bir denetleme yolu, diizen-
leme yolu bulunmalidir. Aksi halde, bu ara§tirmalar siyasi bir havaya 
biiriinebilir, siyasi amagla kullanilmaya ba§lanabilir. Tabii, siyasi amag-
la kullanilmaya razi olan insan, kendini ticari amagla .da kullandirtir. Ben 
bundan, Tiirk siyasi hayati bakimindan ciddi olarak endi§e ediyorum. Bu-
rada, bir yiiksekokulumuzun sempozyumunda agikga soylemi§ olmak isti-
yorum, tekrar etmek istiyorum. 

Demin, referandumdan once, bir gazetenin ko§e yazisinda iki satirla 
bahsedilen ve 35,1 - 68,9 gibi, yiizde sonucu veren bir arasjtirmadan bah-
setmi§tim. Bu, arkada§larimm da belirttikleri gibi, gergekte, ara§tirma so-
nuglarmin ne kadar ciddiye ahnmasi gerektigini ve ara§tirma metotlari-
nin ne kadar ciddiye ahnmasi gerektigini gosteriyor. 

Ara§tirma §irketleri ikiye ayrilir. Biri ara§tirma yapar, biri rapor ya-
zar. Bir ara§tirma kurumu, ara§tirmayi yapiyorum gibi goriinse, aslinda 
sadece masa ba§inda gali§sa, hele yiizde 25'ler, 30'lar gibi, bir kararsizlar 
grubunu da altma koysa, herhangi bir segimin sonucunu rahatlikla soy-
leyebilir. Bana, yiizde 20 veya 30 kararsiz yazma hakkini verirseniz, 
1992'deki segimin sonucunu yiizde 5 veya yiizde 6 hatayla soyleyebilirim. 
Ama, aragtirma yapilarak yapilan hata ba§ka bir §eydir, ara§tirma yapil-
madan, sahibinin sesi olarak yayin yapmak ba§ka bir §eydir. Benim iize-
rinde durmak istedigim bu. Nasilsa o bahsettigim gok kiigiik gazetede 
de, yiizde yiiz bilindigi halde, onun bir degeri yoktur. Soylemek istedigim 
bu. Aragtirma yapanla, yapmayan arasmda bir farkhla§ma yapmak lazim 
ve bunu belli hale getirmek lazim. 
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Bunlardan bir tanesi gu olabilir; kendi kendimize §unu yapabiliriz: 
Siyasi aragtirma yapan kurulu§lar, segimden ewe l , devletten aldiklari i§-
leri alt alta yazip yaymlarlar. Bu bir dernek olarak yapilabilir veya ken-
di aramizda verilmig bir soz olabilir ve yaymlariz. Devletten biz gimdiye 
kadar aragtirma sipari§i almadik. Benim kendi prensip kararim sebebiyle, 
boyle bir talepte de bulunmadim, talepte bulunmayi da diigiinmuyomm. 
Siyasi aragtirma yapan kuruluglar, segimlerden once, kamudan aldiklari 
aragtirmalarm ba§liklarmi ve son bir yil iginde kag lira aldiklarini yayin-
larlarsa, mesele bir 61 glide denetleme al tma girmig olur; kendi kendimizi 
denetlemig oluruz. 

Bu arada bir §ey soylendi. Ben, hukiimete yapilan aragtirmalann ke-
sinlikle yayinlanmasindan yanayim. Tabii, sahibi tarafmdan, ara§tirma 
kurulugu tarafmdan degil. Qiinkii, toplanan vergilerle, bir politika ta-
yini igin aragtirma yapiliyor. Peki, bu aragtirmayi yaptiran taraf, po-
litikasmi tayin ediyor da, kargismda muhalefet partileri var, onlar ni-
gin o bilgilere dayanarak politika tayin edemesinler? 

Bu arada, yine ara§tirma yapmadan yapilan yaymlarla ilgili bir fikir 
versin diye bir ornegi nakledecegim. Bir kigi bir haf ta arayla 16 bin ki-
§iyle 43 ilde; 20 bin ki§iyle 57 ilde konugmug. "Konu§tum" diyor, 20 bin 
kigiyle konu§mamn bir maliyeti var. Bilmiyorum, buradaki arkada§lan-
mm iginde anketorliik yapan var mi? Kaga aldilar, kag kigiyle konuga-
bildiler? Tiirkiye'de, 20 bin kigiyle yapilan bir anketi finanse edebilecek 
ne o kadar zengin adam vardir, ne o kadar akilsiz adam vardir. Buna 
gerek de yoktur. 

§imdi bun lann sonuglanni soylemeye galigayim. Enteresan tabii. Ben 
22 ilde bakmigim. Sonugta, 5 ilde 0 ile 2 sapma oldu. Yani, gunu vurgu-
lamak istiyorum. Aragtirma yapmadan da sonuca yaklagilabiliyor. Aslin-
da bunlann aragtirma olduguna inanmiyorum. Qiinkii ya vapur iskele-
sine koydu, ya t ren ganna koydu, ya da otobiis terminaline koydu, bir 
geyler yapti. 10 ilde 2 ila 4 sapma. Yani, yiizde 45'i. Bu ikisini toplarsa-
mz, yiizde 68. Yani, yiizde 68 ilde, 0 ila 4 sapma ile boyle bir aragtirma 
sonuca yaklagabiliyor. Aslinda tabii, yaptigi giinle ilgili bu. Oy verme 
giiniinden iig haf ta e w e l baglayip, son haf taya kadar devam eden bir 
aragtirma. Aslinda aragtirma diyemiyorum, neyse, artik onun adini siz 
koyun. 4-6 sapma, 3 il; 6-8 sapma, 1 il; 8-10 sapma, 3 il. 

Aslinda hesaplamaya bagladigim zaman, umdum ki, agikgasi bekledim 
ki, daha biiyiik sapmalar olsun; ama olmadi. Yani, atmasyon da olsa, boy-
le neticeler alinabiliyor. Onu soylemek istiyorum. Ama, bu yaymla, oyle 
diyecegim, gergek aragtirma arasindaki farki herhalde sizlerin belirtmesi 
lazim, iizerinde durmasi lazim. 
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"Eger ara§tirmayi yaptiranlar ne aradigini bilmiyorsa, buldugu ile 
yetinir" diye, bir ozdeyig var. Bunu §unun igin soyliiyorum: Eger biz, si-
yasal kamuoyu aragtirmasi yapan kurulu§lar olarak, kamuoyu tarafindan, 
§iiphesiz daha gok bilim gevreleri tarafindan ciddi denetlenmezsek, —de-
netlenmeyi, liitfen boyle bir polis, kontrolor, miifetti§ anlamina almayi-
niz— irdelenmezsek, bunun sonucunda, aslinda kamuoyu, segmen kit-
lesi bulduguyla yetinmek zorunda kalir, geli§mez. Yani, mesela, Sezgin 
Bey, "ben hala ne hata yaptigimi anyorum" diyor. Arasm tabii, ben de 
dogru olanin, uygar olanm bu olduguna inaniyorum; ama orada, arattir-
mak daha dogru. Yani, ke§ke hepimiz, nerede hata yaptigimizi bulabi-
lecek, arayabilecek uygarlikta olsak, yeti§mi§likte olsak. Bunu §unun igin 
soyliiyorum: Segimlerden on giin ewe l , bir aragtirma yayinlayacaksiniz, 
segim sonunda o teyit edilmeyecek. Gayet tabii teyit edilmeyecek. Eger, 
o olgiim, teyit edilmig olsaydi, Tiirkiye gibi bir toplumda, televizyon ko-
nu§malarmin hig etkisi yok anlamina gelirdi. Boyle bir §ey olamaz. 
Boyle bir §ey olmadigi gok agik. Yani, her oylama oncesinde ispatlandi ki, 
son iki iig oylamada biz kendimiz yagadik, televizyonun segmen kitlesine 
olgiilebilir, goriilebilir onemli etkisi vardir. Bu bir lider igin, parti igin, 
negatif olabilir, pozitif olabilir. Negatif de, pozitif de netice itibariyle, 
bizim ara§tirmalarimizi etkllemektedir. Etkiledigine gore, Sezgin Bey'in 
yayinladigi ara§tirma, samyorum —kendisini teselli etmek igin soylemiyo-
rum; ara§tirmalarin bir ozelligini belirtmek igin soyliiyorum— 19 Kasim'-
da yayinlanmi§tir ve 19 Kasim'dan iig be§ giin onceki durumu belli et-
mektedir. Ondan sonra on-onbe§ giinliik gali§ma oldu, segim kampanyasi 
oldu, televizyon konu§malari oldu. Zaten, teyit edilseydi, tesadiifen olur-
du; demin okudugum gali§maya benzemi§ olurdu. Yani, Sezgin Bey'in 19 
Kasim 1987'de yayinladigi galigmalar teyit edilmi§ olsaydi, bir yanh§lik 
yapildigi gok agik olurdu. On giinliik segim kampanyasi, oyda hig degi-
§iklik yapmiyorsa, o zaman siyaset ilminin de, siyaset gali§malarmin da, 
particiligin de, ileti§imin de higbir i§e yaramadigi soylenirdi, gekin kuy-
rugunu derlerdi ama oyle degildir. Nitekim, hepimiz ya§adik ki, televiz-
yon olaganiistii etkilidir. 

Qok te§ekkiir ederim. 

15 ASK AN: Biz tegekkur ederiz efendim. 

Buyurun Sayin Biilent Tanla. 

Biilent TANLA (PIAR): Konu§macilari ve meslektaslarimi dinledim; 
sonra, acaba biz yanlis bir i§ mi yapiyoruz diye dii§iindum. Yani, 1983'ten 
bu yana kamuoyu aragtirmasi yapiyoruz; 1975'ten bu yana da PIAR'da 
gali§iyorum, 1969'dan beri de bu konuda galigiyorum. Ya biz kendimizi 
anlatamiyoruz yahut da ba§ka bir §ey var. 
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§imdi, biz PlAR olarak, bir kere denetimden yanayiz. Biz dernek 
kurduk. ESOMAR etik koduna gore, f irma, aragtirmalarm anketlerini be-
lirli bir siire saklamak zorundadir ve bu dernek gelip kontrol eder. Biz 
bunu kabul ettik ve bu dernegi kurduk. Kim kurdu bu dernegi? Beraber 
kurduk. Buyurun gelin. Yani, biz zaten denetime agik olalim diye bu 
dernegi kurduk Sayin Erdem. Herkes iiye olacak diye konugtuk. Yani, 
denetimden kagmiyoruz ki. 

§imdi PlAR olarak, yani bazi §eyleri "know-how" diye gizlemek niye-
tinde filan da degiliz. Yalniz, biz modellerimizi de agalim. Bu konuda 
Fin'li meslektagimm verdigi oneri 50k gok ilgingti. Ne diyor? Her parti-
nin ortak olarak finanse ettigi bir aragtirma yaptiriliyor. Bu raporun, turn 
partileri ilgilendiren bir boliimii var. Aym raporun diger boliimleri, her 
part i igin ayri ayri hazirlamyor. Yani, diyelim ki, ANAP, hem genelini, 
hem ANAP'i ilgilendiren boliimii aliyor; SHP hem genelini, hem de kendi 
boliimiinii aliyor. Daha sonra, bu aragtirmalari bir iiniversiteye veriyor-
lar. Ne kadar giizel. Bunu da yapalim. Yani, bazi geyleri anlatamadigima 
uziiliiyorum ve "know-how" diyorum. Monte Carlo teorisinin detaylari 
isteniyor. Biz bunu sattik; kalkip da biiltenimde yazmak diye bir gey soz 
konusu degil. Yani ne isteniyor, onu gok iyi anlayamiyorum; ama huzu-
runuzda, Sezgin Tiiziin'e, §irketimin her tarafini agmak istiyorum. 

Prof. Dr. Aysel AZIZ: Oniversiteye de agm. 

Biilent TANLA (PlAR): Universiteye de agayim; ama bu gagriyi on-
ce ben yaptim zaten. Ben sizi ilk defa tanidim; ama siz PIAR'i taniyor-
dunuz, degil mi? Bir kere ba§vurun... Neredesiniz?.. Yani, uziiliiyorum. 
Her tiirlii denetime, hat ta kamu denetimine agik oldugumu ifade etmek 
istiyorum. 

Biz gok yiiksek cirolar yapiyoruz. Oziir dileyerek soyliiyorum, gaze-
telerde yayinladigimiz bu ara§tirmalar, gergekten ciromuzun yiizde 8-10'u; 
yani diinya standart larma gore. Saniyorum, Veri Aragtirma ve KONDA, 
gok iyi bilemiyorum ama, hayatlar inm biiyiik bir boliimiinii, bu tip arag-
tirmalardan kazaniyorlar. Ben bu konuyu ifade etmeyecektim, Sayin Er-
dem degindi de o nedenle bahsediyorum. 1987 yilinda, genel segimlerde, 
bir aragtirma girketi, yani Sezgin Tiiziin, ANAP igin yiizde 52 dedi. §im-
di, hirginligi nereden kaynaklaniyor bilmiyorum. 

Bakin, bugiin Cem Duna, Giineri Civaoglu'na bir yazi yazmig. De-
mokrasinin ve ozgiirliigiin sinirlarini anlatiyor. §imdi de Giineri Civa-
oglu'nun o takvim hatasmm nasil agiklanmasi gerektigini, Tarhan Er-
dem'den rica edecegim. Pazar giinii oglende, Saym Ozal'm konugmasi 
filme gekilmigti ve gazeteye gelmigti; -Giineri Bey de izlemig. Biz de, ga-
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zeteden gelen haber uzerine, Ozal'in filmini izledik. Ogleden sonra ve ak-
§am iistii zaten sahadaydik. Ertesi sabah, iyi okursaniz, "yava§ yava§ 
olumlu sonuglar gelmeye ba§ladi" diyoruz. Biliyorsunuz Sabah Gazetesi, 
Istanbul baskisini saat 3'te, 4'te gevirmeye ba§hyor; Tiirkiye baskisini ise, 
7'de, 8'de geviriyor. Yani, gok yiiksek bir teknoloji kapasitesi var. Yani, 
boyle zamanlann arkasina siginip da, PlAR ara§tirma yapmiyormu§ gi-
bi, ahlaki meselelere getirmeyelim, almiyorum. Demek istiyorsunuz ki, 
bu zaman siiresinde olmaz. Peki ne yapalim? Olmazsa, demek birisi ma-
nipiile etti... PlAR'in yaymlami§ oldugu aragtirmalarm hepsi, bizim im-
zamizi ve damganuzi ta§ir, hepsine garanti veriyorum. Manipiile ederler; 
ama ba§likta. Ertugrul Ozkok'iin agiklamasi ve bizim konu§mamiz gok 
farkliydi. Onlari gevirip, ba§ka tiirlii gostermek, bence ahlaki, yani deon-
tolojik bir sorun. Ba§hkta, "evef ' le r one gegti, "hayir"lar §oyle oldu di-
yor; ama rakamlarm hepsi, son derece temiz yayinlaniyor, hig boyle bir 
§ey yok. Niye sava§ agalim? Uygar insanlar onlar, sadece rica ediyoruz. 

§imdi §u ornegi vermeden de noktalayamayacagim. "Agustos ayin-
da, Ingiliz Hiikiimetinin davetlisi olarak BBC ile temasta bulunmak iizere, 
Londra'ya gitmi§tim. BBC haber merkezini gezerken, Pakistan Cumhur-
ba§kani Sayin Ziya-Ul-Hak'in ugaginin dii§tiigii haberi aniden teleksler-
den gegmeye ba§ladi. Derhal haber haline getirildi ve yayini kesip anons 
edilmek iizere, ana kumandaya gotiiruldii. Oysa, ana kumanda yetkilisi, 
o sirada gocuk programlarmm yaymlandigi ve seyirci kitlesi olmadigi ge-
rekgesiyle, yayini kesmeyi reddetti. Sonugta bulunan formiil ise, gocuk 
programmm spikerine bu haberi okutmak §eklindeydi." 

Yani, bir konuyla ilgili, agiklik veya deontolojik agidan dahi olsa, 
boyle hak iddia ederken, birtakim meselelerde yaptigimiz hatalarda, igin-
de bulundugumuz konumu da goz oniine almak gerekir. 

§imdi, bilimin tarifi dediniz. Ben, iktisat fakiiltesinde okudum, eksik 
de olabilir; ama, benim anladigima gore, bilimsel ara§tirma §udur: Se-
bep-sonug arasindaki illiyet bagim agiklayan bir gali§maysa, bu bilim-
sel bir ara§tirmadir; ama, bizim yaptigimiz §ey fotograftir. Kim nereye oy 
verecek?.. Bana gore, bunun bilim olma tarafi yoktur. 

PIAR olarak, SlAR olarak ve Biilent Tanla olarak ogrenmem gere-
ken o kadar gok §ey var ki, yeti§emiyorum. Gergekten, §u iig giinluk top-
lantida dahi, hem ara§tirma meslegi olarak, hem de ki§i olarak gok ek-
sigimi gordiim. Zaten, 1969 yilinda ve 1975 yilinda yaptigim ilk ara§tir-
maya bakiyorum ve kimse gormesin diye hemen kapatiyorum. Yani, her 
giin yeni bir gey gikiyor. Dolayisiyla, biz gok iyi yaptigimizi, gok biiyiik 
oldugumuzu soylemiyoruz. Zaten, aktorler olarak herkes pozisyonunu ve 
roliinii almi§. Sizler, yillardan beri bunu savunuyorsunuz; ama, madem 
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ki, bu taraf ta da bo§ kulvar kaldi, ben de onu savunuyorum. Yani, boyle 
giilliik giilistanlik gostermiyorum, onemli sorunlarimiz vardir. Bizim 1983 
segimlerinde, Mayis-Haziran aylarmda Konya'da ilk ara§tirmamizi yapti-
gimiz sirada, anketor olan iki tip ogrencisi tutuklandigi zaman, Murtaza 
Qeliker'le, Tarhan Erdem kurtardi. Biz birgok §eyin ceremesini gekip, 
gogiis geriyoruz. Eksigimiz, kusurumuz varsa, diizeltecegiz; ama, boyle bir 
ahlaki meseleye dogru itilmek bizi hirgmla§tinr. Ara§tirmalara o zaman 
fevkalade olumsuz yakla§ilmi§ olur; ona da dikkatinizi gekmek istiyorum. 

§imdi, biz gok iyi. yapiyoruz demiyorum; ama, sonuglar meydanda. 
GALLUP, "ben 1938-1940 yil lan arasmda yiizde 2,5; 1940-1960 yillari ara-
sinda yiizde 1,5; 1960-1970 arasmda yiizde 1; 1970'ten bugiine kadar yiizde 
l ' in altmdaki hata payiyla galigiyorum" diyor. Biz de PlAR olarak diyo-
ruz ki, 1977'den bu yana yaptigimiz aragtirmalarda ortalama olarak hata 
payimiz yiizde 2'ler civarindadir. Iyi mi, kotii mii, bunu takdirlerinize 
sunuyorum. Yani, ayinesi i§tir ki§inin. Biz de orneklem gekiyoruz, biz de 
saha gali§malarim yapiyoruz. 

Buradan hemen mutfaga gelmek istiyorum. Biz kararsizlari nasil da-
gitiyoruz? Kararsizlar igin Amerika'dan almi§ oldugumuz "SlSTAT" diye 
bir program var. Burada, yakla§ik 30-32 tane soru soruyoruz. Buna, "gok 
degi§kenli faktor analizi" diyoruz. Kararl i veya ANAP'a oy vermi§ olan 
segmenlerin, bu 32 faktore goze ozellikleri, hangi §ablonlari kapsiyorsa, 
kararsizlari da o oranlarda, o gekilde dagitiyoruz ve bakiyoruz ki, ANAP'a 
verecegini soyleyenlerin ozellikleriyle, diger ozellikler arasmda varyans 
hemen hemen bindelerle oynuyor. Bizim —metot olarak soyliiyorum— 
kararsizlari agi§ teknigimiz de boyledir. Hem iiniversiteye, hem ara§tir-
maci kurumlara, programimizi da agalim, istiyorsamz kullanmaya da 
agalim. Biz programimiza gok biiyiik bedel odedik, Amerika'dan getirttik, 
yazdirttik; kararsizlari da boyle agiyoruz. 

Ben, bunlar zaten tahmin ediliyor, biliniyor saniyordum; baktim ki 
biliirmiyor, agiklamakta da higbir mahzur gormiiyorum. 

§imdi, ikincisi, biz 1984 yilindan itibaren —yine Tarhan Erdem Mil-
liyette koordinatordii— Niliifer Gole ile beraber Milliyette galigmaya 
ba§ladik. Niliifer Gole ile birlikte, aragtirmalann biiyiik bir gogunlugun-
da, kalitatif gali§ma yapiyoruz. Biz, segmenlerin tipoloji tahminlerini 
a§agi yukari 2,5 yildan beri kendimize ozgii metotlarla, biitiin maliyetini 
kendimiz gekerek yapiyoruz. Mesela Amerika'da, Almanya'da "hedonistik 
kitle" diye bir tanim gikarttilar, biz Tiirkiye'de uyguladik bun lan ve iig 
partiye de iicretsiz olarak verdik. Biz bunlarla gali§iyoruz, bunlari kul-
lamyoruz. Yani, bizim ornek kitlemiz, yuvarlak sosyo ekonomik kelime-
ler e t rafmda degildir katiyen... Onlar gegen asirdaydi. Soyliiyorum, ge-
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lin agik agik bunlari verecegim; istiyorsaniz gazeteye de yazm. Yani, gok 
agik soyliiyorum, gok farkli yerlerdeyiz; boyle kir-kent, kadin-erkek, cin-
siyet filan gibi konularda degiliz. Ama, bunlarda da hatamiz vardir, ola-
bilir. Yani bunlari tarti§alim, gosterirsiniz, diizeltiriz. Bu kadar da basit-
tir. Yani, higbir §eyde biz gok iyi yapiyoruz diye bir iddiamiz da yok. 
Hemen hemen herkes benden biiyiik zaten; arkasindan gitmekte, higbir 
kugkum da yok, gekincem de yok. Ama bolye tarihlerin arkasina gizlenip, 
ahlaki meseleye getirdiginiz zaman, o zaten onemli bir ayip oluyor. 

Tegekkiir ederim. 

BALKAN: Efendim, ben de tegekkiir ederim. 

§imdi, ikinci tur tamamlanmi§ bulunuyor. Sorulara gegiyoruz. 

Buyurun Saym Esmer. 

Dog. Dr. Yilmaz ESMER: Efendim, panellerdeki tansiyon da, enflas-
yon gibi, birden bire dii§iirmeye gelmez; ama benim bu tansiyonlu ha-
vada fazla bir roliim olmayacak. Yalniz, benim hocalik sorumlulugu da-
marim nedense kabardi. Burada ogrenci arkadaglarim gok fazla. Birtakim 
mistik laflar edildi; Monte Carlo metodu, kota filan diye. Ben o konular-
da kisa kisa izahat veremeyecegim, ona vakit yok; fakat hig olmazsa, 
nereden bilgi bulabilir arkada§larim, bunlari miisaadenizle belirteyim. 
Bu miimkiin mii efendim? 

BALKAN: Qok te§ekkiir ederim. 

Dog. Dr. Yilmaz ESMER: §oyle diyeyim: Monte Carlo metodu, gok 
yeni, gag atlatan bir gey filan degildir, olasilik teorisi kadar eskice bir 
veydir. Ozellikle, modellerin efficiency'sini olgmede kullanilir, rulet tiirii 
bir similasyon (benzetim) prensibi iizerine dayanir. Iizerinde pek gok 
kitap yazilmi§tir. Fakat, segim sonuglarindan, milletvekili sayisini, Monte 
Carlo ile tahmin etmeye gelince Tiirkiye'de yanilirsiniz; nitekim yanil-
diniz. Sebebi: Fransa ve ingiltere'de dar bolge segim yapilir. Bu tiir se-
gim sistemi, Monte Carlo similasyonuna uygun bir sistemdir. Oysa, biz-
deki gibi, barajli, kontenjanli d'Hondt sistemi, fevkalade yamltabilir, dik-
kat etmek gerekir. 

Saym Tung Tayang'in, kota ile ilgili sozlerine gelince. Ben, her tiirlii 
ozellige gore kota tayin edildigini higbir zaman bilmiyorum. Egitime gore 
ayri kota, cinsiyete gore ayri kota, sosyo ekonomik diizeye gore a y n kota, 
§una gore ayri kota, buna gore ayri kota olmaz. Zaten eger, elde dogru 
veriler mevcutsa, kotaya hig gerek yoktur. Qiinkii tesadiifi orneklem, ko-
tanin gorevini daha iyi bir bigimde yapacaktir. Kotalandirma, ancak mec-
buriyet kar§ismda olur. Oziir dilerim, benim higbir girkete tavsiyede bu-
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lunmak haddim degil; ama zannediyorum, ogrencilerim dinlerler, onlara 
birkag tavsiyede bulunmak istiyorum. 

Sayin Tanla'nin, sozlerinden gikardigim, sonradan agirliklandirma 
(post weighting) denen bir metoda 50k fazla bagvurduklari oldu. Refah 
Partisini §oyle agirliklandirdik, filanca partiyi boyle agirliklandirdik de-
di. Tiirkiye'de, orada gok tehlike var, ona da dikkati gekmek isterim. 
Sadece Tiirkiye'de degil. Alex Inkeles'in "Making Men Modern" aragtirma-
sini pek gogunuz bilirsiniz; modernlegtirme egilimleriyle ilgili survey'e 
dayanan bir aragtirmadir ve bu aragtirma, Pakistan'da beg yil sonra aym 
deneklerle tekrarlandi. Orada, iki aragtirma, arasinda aym deneklerin 
yaglari arasindaki korelasyon 0,6 idi. Yani, adam, beg sene onceki yagini 
hatirlayamiyordu. Tabii, korelasyonun bir gikmasi lazimdi; ama 0,6 idi. 
Siz, adamlara, "hangi partiye oy verdiniz, ona gore ben bugiinkii sonug-
larimi duzeltecegim" dediginiz zaman, sadece hat ir lamama degil, bir de 
kasitli hatir lamama igin igine giriyor. Onun igin derim ki, sonradan agir-
liklandirma konusunda da aman dikkat. 

Kish metoduna gelince: Onu da, aman know-how'li girketlerden alama-
yacakmigiz, higbir gekilde bilemeyecekmigiz diye iiziilmeyin. Samyorum 
Kish'in 1956 yilinda gikmig olan —bir iki sene yaniliyor olabilirim— artik 
klasiklegmig, "Survey Sampling" diye bir kitabi vardir, orada bu metot ay-
nnt i l i olarak anlatihr. Hizli kamuoyu yoklamalarinda kullanilmasmi ben 
miimkiin gormiiyorum. Sebebine gelince: Bu metot, haneden kiminle gorii-
giilecegini, belli bir olasiliksal model iginde tayin eder. Birincisi, hepimiz 
aym anketorlerle galigiyoruz; onun igin, o konuda, benim anketorum da-
ha iyidir demeye galiba kimsenin hakki yok. O kisa siire iginde Kish 
metodunu ogrenecek ve uygulayacak anketor bulmak gok giig. Ikincisi, 
bir iki giinde sonug almak gereken durumlarda, evde birini bulamayacak-
smiz, ya bir daha gideceksiniz, ya oteki eve gideceksiniz, orada bulama-
yacaksiniz, haf ta sonu, haf ta bagi... Segimlerin giiniinii sizin aragtirma-
niza gore ayarlamiyorlar ki. Bu nedenle, Kish metodunun, gok dogru bir 
metot olmakla birlikte, segim aragtirmalarinda —digerlerinden bahsetmi-
yorum— kullanilabilirligi konusunda endigelerim var. 

Orneklemde, segmen sayisi mi, niifus mu esas alinsin meselesine ge-
lince. Benim bildigim kadariyla, hem Veri Aragtirma, hem KONDA, hem 
de PlAR, segim aragtirmalarinda segmen sayisim baz olarak aliyor; fakat 
hig endige etmesinler, ben hesabini yaptim, niifusla, segmen sayisi arasin-
daki korelasyon 0.99'dur. Onun igin hangisini alsalar yanilmazlar, farket-
mez. 1 

Sosyo ekonomik diizey, cinsiyet farki gibi, gegen asirdaki orneklem 
teknikleri meselesine gelince. Gegen asirda, orneklem yoktu, bu ig 1940'lar-
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da ba§lami§, onu mecazi anlamda aliyorum. Bunu da soylemekten biraz 
utaniyorum ama bu i§lerin yurt di§inda nasil yapildigmi biraz biliyo-
r u m Gegen asirdan kalmadi o i§ler veya gok eskimedi. Yani, sosyo ekono-
mik verilere gore tabakalandirma, daha dogrusu bagimli degi§kenle, ili§-
kili degigkenlerle tabakalandirma (sosyo ekonomik olur, ba§ka §ey olur; 
ama, esas olan, bagimli degi§kenlerle ili§kili tabakalandirmadir) son de-
rece giincel, gegerli bir yontemdir. 

Bu arada, Biilent Tanla'nin bilim tammina aynen katildigimi soyle-
mek istiyorum. Gergekten, bir anda gekilen bir fotograf, bilim olarak su-
nulmamak gereken bir gali§madir. Bilimsel tekniklerin uygulandigi bir 
gali§madir. 

Soru sormak igin kalktim, onun igin bir soru sormam gerekiyor her-
halde. Biilent Tanla'ya ufak bir sorum var. Gergekten, "sonucu yiizde yiiz 
bilecegiz" dedi mi, demedi mi? Qiinku, ben gene ogrenci arkada§larima 
soylemek istiyorum, 25 milyon segmenin 24,5 milyonuyla konu§saniz, yiiz-
de yiiz biliriz iddiasinda bulunamazsmiz; zira bu, tamamen olasiliksal mo-
dele dayali bir §eydir. Ancak, 25 milyonun, 25 milyonunu da saydigmiz 
zaman yiizde yiiz bilebilirsiniz. Belki bu da gazetenin manipiilasyonudur, 
bilemeyecegim; fakat, eger boyle denmi§se, fevkalade yanli§ olmu§. 

Qok te§ekkiir ederim. (Alki§lar). 

BA§KAN: Biz te§ekkiir ediyoruz. 

Buyurun Saym Unat. 

Prof. Dr. Nermin ABADAN UNAT: Miisaade ederseniz, iki kiigiik yo-
rum veya gorii§ bildirmek ve bir soru sormak istiyorum. 

Oyle zannederim ki, bu gok canh ve verimli seminer gergevesinde, 
bir yerde, her §eye ragmen, Tiirkiye'nin az geli§mi§ligini gozardi ettik. 
Mademki, biz en yeni tekniklerle ve yeti§mi§ elemanlarla gali§abiliyoruz, 
her ne kadar Tiirkiye'de telefon yaygmlik derecesi yiizde 15 civarmda 
dola§iyorsa da, bu i§ son derece kolay diyoruz. Talepte bulunan kurum 
veya sipari§ eden ki§ilerin bulundugu kadariyla, bu igin fazla bir giigliik 
olmaksizin gergekle§tirilebilecegi varsayimmdan hareket ettik gibi geldi. 
Bunu agikga soylemedik; ama, oyle bir hava gikti. 

§imdi, bir kere §unu unutmamak lazim ki, kamuoyunun ozgiirce olu-
§abilmesi, yani manipiile edilmemi§ bir kamuojmnun olu§abilmesi igin 
birtakim temel §artlar var. Bu temel gartlara vakit de kalmadi. Temel 
§artlarm ba§mda, bir defa, fikir ozgiirliigiiniin anayasal teminat altmda 
olmasi ve sonuna dek onun uygulanmasi var. §imdi bu konuda son dere-
ce rahat oldugumuzu da soyleyemeyiz. Ulkemizde hala bazi yaymlar top-
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lanmakta, yasaklanmaktadir vesaire... Bunun otesinde, bir ho§gorii kiil-
tiiriiniin yerlegmesi lazim ki, yine ho§gorii kultiiriiniin de yerle§tigini 
ifade etmek biraz giig olsa gerek. Zaman zaman bazi gazeteler, Meclis-
teki tarti§malarin zabitlarini aynen yaymlamaktadir, orada teati edilen 
"zarif" sifatlari ve kelimeleri izlediginiz zaman, bu ho§goriiniin, en yiice 
kurullarda olmadigim da goriiyorsunuz. Oyle zannederim ki, bir dahaki 
gali§malarimizda, biraz da bu az geli§mi§ligin, kamuoyunun ara§tirilma-
sindaki onemli engellerini de dokmek lazim. Bunu yapamadik zaman da 
yetmedi. 

Ben de Saym Yilmaz Esmer'le birlegiyorum. Elbette bir kamuoyu 
ara§tirma §irketinin fonksiyonu, toplumun fotograflarmi gekmek ve sii-
ratle gekmektir. I§te burada iiniversitenin rolii beliriyor. Ister §irket yap-
sin, ister TRT gibi bir kamu kurulu§u yapsin. §imdi TRT'nin kamuoyu 
ara§tirmalari konusunda yaymladigi ge§itli kitaplar var. Orneklem hata-
larini ve diger eksiklerini bir kenara da koysak, ortaya birtakim tablolar 
gikiyor ve bu tablolarm bir §ey ifade etmesi gerektigi varsayimmdan 
hareket ediliyor. Sayi lann arkasinda, tutumlar var, yer degi§meleri var, 
bireysel davrani§la, grup daviani§i arasmda geli§kiler veya uyumlar, 
uyumsuzluklar var. TRT, bu dinleyici ve izleyici ara§tirmalarmi en mii-
kemmel §ekilde yapsa bile, yine de kadrosunda tiim iiniversite ogretim 
elemanlarini bulunduramayacagina gore, bunu ba§ka bilimsel gevrelerin 
yapmasi lazim. Ham materyelin, daha anlamli bir materyel haline gevril-
mesi gerekiyor. Kaldi ki, mesela Sayin Leimbach'in temsil etmi§ oldugu, 
Allensbach'daki Demoskopi Enstitiisii, 30 yildir, siirekli olarak ve ayni 
konuda birtakim veriler topluyor. Ornegin, mutluluk konusunda her yil 
ara§tirma yapiliyor. Ondan sonra, "Alman olmaktan gurur duyuyor mu-
sunuz yahut duymuyor musunuz??" §eklinde ara§tirmalar yapiliyor. Qiin-
kii Almanya, boliinmii§ bir iilkedir ve bu bir sorundur. Bir Alman milli-
yetgiligi var midir? Bir Alman kimligi mi var, bir Avrupa kimligi mi 
var? Bunu 30 senedir olgiiyorlar. Belirli sayilar var elde; ama, ondan son-
ra, Elizabeth Noelle Neumann, Kossler adli bir ba§ka geng meslekda§i 
ile oturup, bir sene gali§ti ve "Yarali Ulus" diye bir kitap gikarmak zo-
runda kaldilar. Kendi iirettikleri tablolara bakip "bu ne demektir?" diye 
ara§tiriyorlar: Almanlar kendini ne olgiide tecrid edilmek olarak hisse-
diyor? Yoksa, Avrupa 'nm bir pargasi mi hissediyor? Yani, fa§izmin, na-
zizmin tasfiyesinden sonra, Almanlar, bugiin kendini Avrupali olarak ne-
rede goriiyorlar? Bunu tekrar degerlendirmek lazim. Onun igin, kamuo-
yunun fotograflarmi geken bu degerli §irketlerin temsilcilerini fazla ki-
namaya hakkimiz yok. Ne olgiide kmayacagiz? Gergekten bilimsel me-
totlari yeter derecede keskin bir §ekilde kullanmadiklan takdirde, ya da 
bunu manipiile ettikleri takdirde kmayacagiz; ama, onun dipnda, onlar-
dan fazla bir §ey beklenemez; onu ba§ka gevrelerin yapmasi lazim. O 
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ba§ka gevrelerin bunu yapmalan igin, evvela kamuoyunun varligimn ka-
bul edilmesi gerekiyor. Ikinci Diinya Savagi sirasinda durum gok kritik-
ti. Sabahleyin bir ogrenci, Gobels'i sordu. Sadece Gobels meselesi degil, 
Ikinci Diinya Savaginda, propaganda sava§i, fevkalade onemli bir konuydu 
ve Amerikan ordusu, Amerikan universitelerinin en yetkili sosyal psiko-
loji profesorlerini, her gegit uzmanim askere aldi; ama cepheye gonder-
xiiedi, karargahta tu t tu ve sabah akgam propaganda yaylim ate§ini onlara 
incelettirdi. Qok seneler sonra, bunlardan bir tanesi, bir de baktim An-
kara'ya gelmig. "Nerden geldiniz?" diye sordum. "Efendim, Kibris'in Rum 
kesimini incelerken, Tiirk kesimini de gormek istedim, onun igin Tiirki-
ye'ye geldim, buradan da Kibris'in Turk kesimine gegecegim" dedi. Ayni 
hikaye, ama tabii daha kiigiik boyutta. 

Kamuoyu kavrami 1920'lerden bu yana gok onemli sayiliyordu; fa-
kat 1950'lerden sonra bir kitle iletigim fetigizmi gikti. Kitle iletigim bii-
yiik bir alandir, gok da giiglu araglardir dendi. Ondan sonra, iiniversite 
programlarmda "Mass Communication Theory", (kitle iletigim teorisi) 
gegitli metotlar vesaire ogietilmeye bagladi. Bu arada, kamuoyu tu kaka 
edildi, bir gekmeceye atildi. Aslinda bu olay di§ iilkelerde cereyan etti; 
fakat gimdi yavag yavag —tabii yanhg hesap Bagdat ' tan doner— bu yan-
li§ligi di§ iiniversiteler de anladi, kitle ileti§im kurami, uygulamasi sos-
yolojisinin yam ba§inda, kamuoyu dersini ve kamuoyu yoklama teknik-
lermi de ogretmeye bagliyorlar. Ben tabii ya§landigim igin, bir benzetme 
yapacagim. Elli Amerikan eyaleti iginde, Texas var, onun bayraginda, 
"Lonely Star" (tek ba§ina bir yildiz) yaziyor. Ben bir yildiz falan degilim; 
ama, 1956'da kamuoyu konusunda bir doktora tezi yaptim ve bildigim ka-
dar, bugiine kadar iizerinden 32 sene gegti, ilag igin bir ikinci insan kal-
kip da Tiirkiye'de kamuoyu iizerine bilimsel yontemlerle gali§madi, arag-
tirma yapmadi. Bu arada, herhalde biraz benim huysuzlugumdan olsa ge-
rek Siyasal Bilgiler Fakiiltesi'nde bu ders okutulsun, okutulmazsa gok 
kotii olur, Basin Yayin Yiiksekokulunda konulsun, giinkii olmazsa gok ko-
tii olur diye diye bu dersler kaldi; ama gimdi programlara baktigimiz 
zaman, diger basm yayin okullarinda kamuoyu dersi okutulmuyor. §imdi, 
burada bir siirii fotograf var, yigm halinde, bu fotograflari degerlendire-
cek eleman yok. Bunlar nerede yetigecek? Eger gengler arkadan gelmez-
se, o zaman elbette yetigmez. Kamuoyu bugiin fevkalade degerli bir t icari 
meta haline geldi. Satilan, aranan, tiiketilen bir bilgi oldu; peki ama onu 
ogretmek lazim. Yani, eger bugiin herkes bir an e w e l igletme fakiiltesine 
girmek istiyorsa, bir sebebi var; gabuk ig bulur. §imdi burada Tiirkiye'nin 
en gozde ve en degerli girketlerinin temsilcileri var, onlar da herhalde 
eleman ariyor. O zaman onlara eleman yetigtirmek, yine egitim miies-
seselerinin vazifesi. Bu kadarla burada kesiyorum. 
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Bir sorum var. Bu soruyu, Alman misafirlerimize de yoneltiyorum. 
Bilindigi iizere, ozellikle Federal Almanya'da, kamuoyu yoklamalarinin 
segimlerden once, belli bir tarihe kadar agiklama izni var. Bu 7 gun once 
midir, 14 gun once midir, giiniinii tam bilmiyorum, onu kendileri tashih 
etsinler. Yani bir yasak var. 

§imdi Almanya, fa§izmin kucagma dii§tii ve her tiirlii slogana ayak 
uydurdu; ama iizerinden 30-40 sene gegti ve deniyor ki, Avrupanm en 
egitim gormii§ iilkelerinden biridir. Alman kamu otoriteleri, "Mitlaufen 
Effekt" diyorlar. Bunun gevirisi, "beraber ko§ma"dir. Biz "bando etkisi" 
diyoruz. §imdi di§arida bando galsa, bir kismimiz ayak uydurup, mar§a 
uygun olarak harekete gegeriz. Psikolojide bu egilim, birtakim segmenleri, 
suskunluk spiralinin de siirecine uygun olarak, nereye daha fazla oy aka-
caksa, o tarafa dogru akitiyor. O nedenle, bunu onlemek igin, yani ger-
gek kamuoyunu muhafaza etmek, insanlari yersiz bir etkileme altinda 
birakmamak igin, Federal Almanya'da bir yaym yasagi var ve Demos-
kopi Enstitiisii, EMNID gibi kuruluglar, son tahminlerini kapali bir zarfta 
notere verirler. Ondan sonra artik higbir gazeteye de bilgi veremezlar 
ve segim giinii, sandigin kapatildigmdan bir dakika sonra, ekranlarda 
noter zarfi agar, butiin §irketlerin de §apkalari online gikar; giinkii 15 
giin once yaptiklari tahminler gikiyor ortaya. §imdi bu 15 giin onceki tah-
minler, biraz evvel Saym Tarhan Erdem'in de soyledigi iizere, hata payi-
ni da igeriyor. Qiinkii, son 15 giinde birtakim siyasal konugmalar olacaK, 
tahminler, o siyasal konu§malardan once yapilacak. Buna ragmen, en ya-
kin sonuca ula§an kurum, i§te o zaman primi aliyor. Yani, butiin ongo-
riilmeyen etkilere ragmen, en yakin sonucu soyleyebilirsa prim aliyor. 

§imdi benim sorum, biitiin panel katilimcilarina. Siz, Tiirkiye de 
boyle bir yasagin gerekli olduguna inaniyor musunuz? Tiirk demokrasisi 
adina, Tiirk bilim yagamma veri iireten bir segmen olarak soruyorum. 
Qunkii, §irket sahibi olarak sorsam, "hayir" diyeceksiniz; ama, ben size 
segmen olarak soruyorum. 

Tegekkiir ederim. 

BALKAN: Efendim, gok tegekkiir ederiz. 

Buyurun Sayin Leimbach. 

Dip. Polit. Jiirgen LEIMBACH: Bir kiigiik diizeltme yapmak istiyo-
rum. Federal Almanya'da, partilerin hangi giice sahip olduklanni yayin-
lamak, her zaman serbesttir ve biz bunu her zaman da yapiyoruz; giin-
liik gazeteler de dahil olmak iizere. Ancak, bir kez, 1965 yilmda, butiin 
bu segim tahminlerini yapan enstitiiler, a ra lannda kendi ozgiir iradele-
riyle anla§mi§lardi ve sonuglari segimden once yayinlamamayi kabul et-
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mi§lerdi. Ancak, yayinlanmasi gok dogal. Biz ozgiir bir ulkeyiz ve segim-
den once segim tahminlerinin yayinlanmasimn da garipsenecek bir taraf i 
yok. Ancak, dedigim gibi, biz partilerin giiglerini yaymliyoruz. Segim am-
na kadar her an, biitiin araglarda yaymlama hakkimxz var, bunu da ya-
piyoruz; ama, segim tahmini sayisal olarak hangi partimizin kag oy ala-
cagi, en son segim ak§ammda yayinlaniyor. Giinkii biz segim tahminlerini 
yaymlamadan once, olu§acak olan biitiin degi§iklikleri hesaba katmaktan 
yanayiz. Televizyonda part i liderlerinin yaptiklari konugmalardan tu tun 
da, propgandanm iginde diger biitiin etkenlerin oynadigi rolii hesaba 
katmak istiyoruz. Bu yiizden, iki giin once bile televizyonda yeni bir ko-
nu§ma oldugunda, ona dayanarak sayisal tahminlerimizi degi§tirebiliyo-
ruz. Segim tahminlerini, segim ak§ami yaymlamamiz, sayilarm tam ol-
masini saglamak, biitiin etkenleri hesaba katmayi saglamak igindir. Or-
negin, son segimlerde, biiyiik bir giinliik gazetede, her giin partilerin 
giicii, alacaklari muhtemel oylar konusunda bilgi verdik. Bunu sadece 
bir ufak diizeltme yapmak igin soyledim. 

Te§ekkiir ederim. 

Vahap TUNCER (Ogrenci): Saym Biilent Tanla'nin konu§masmdan 
soracagim sorunun cevabmi agik ve net bir §ekilde almadim; bu nedenle 
yine net bir §ekilde soruyorum. PiAR olarak yaptigmiz aragtirmada nasil 
bir galigma uyguladigmiz, orneklemini nasil segtiginiz ve benzeri gibi 
agiklamalari, aragtirmayi yaptigmiz giin agiklamak ve kamuoyuna du-
yurmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? 

Te§ekkiir ederim. 

Rxfat ARAS (Ankara Universitesi BYYO Ogretim Gorevlisi): Biz rad-
yo televizyon bbliimiimiizde, ogrencilerimize once ileti§imle ilgili onemli 
bir kavrami yerle§tirmek istiyoruz. O da gudur: Bilimlerin, ki§ilerin, grup-
larin, kitlelerin ve toplumlarm birbirlerinden katihmci, haberli, kamuo-
yunu siirekli geli§tiren tartigmaci bir toplum olu§turmalari yolunda eylem-
lerde bulunmalari konusunda bilgiler aktarmak istiyoruz ve bunu kav-
ramla§tirmaya galigiyoruz. 

Saym Erdem konugmasinda, "ben kamu denetimini kabul etmiyo-
rum" dedi. Kamu denetimi bizim ozledigimiz bir denetim. Yani bura-
dan acaba, devlet denetimi, bir hiikiimet denetimi anlami mi gikardilar, 
onu mu soylemek istediler ya da ben mi yanli§ anladim? Eger oysa, ben 
de kabul etmiyorum; ama, kamu denetimi kavramlagtirmasmda, kamu-
oyunun gektiginiz fotografim, kamuoyuna vermemek, oldukg ters bir ili§-
ki. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sorum, Sayin Erdem'e idi. 

ikinci sorum da Saym Tanla'ya. Saym Tanla, birinci giinkii agikla-
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m a l a n m n sonunda, biz ara§tirmalarimizi yapiyoruz ve bu aragtirmalan-
mizi, gogu zaman, bizden istenen noktaya aktariyoruz; fakat bu aragtir-
malarm —kimi zamanki ara§tirmalarinm— 5 ki§iden 10 kigiden fazla 
okunmadigim, degerlendirilmedigini, hat ta kimi zaman okunamadigmi, 
ama zaman zaman da maalesef yanlig kullanildigmi, kimi zaman da gar-
pitildigim goriiyoruz dediler. §imdi bunu bir ahlak sorunu sayarlar mi, 
saymazlar mi? §unu getirmek istiyorum: Kamuoyunu yokluyorsunuz, fo-
tografini gekiyorsunuz —bu soruyu sormakta en azindan §oyle hakli go-
riiyorum kendimi: Bu kesitin iginde birey olarak ben varim— ve benim 
fotografimi saklamak, gosterip gostermemek ozgiirliigiine sahip oldugu-
nuzu soyliiyorsunuz. Boyle bakiglar, kamuoyu aragtirmalarmin, Saym 
Tiiziin'iin dedigi gibi, giivenilirligini sarsacak sonuglar dogurur. Beni ba-
giglasinlar, higbir §irket igin bir tanimlama yapmiyorum; ama, ileride sa-
dece kendi isimlerinden menkul giivenirlik sunan ara§tirma girketleri do-
gar. Qiinkii agik olmayinca, kimin ne kadar dogru, kimin ne kadar egri 
yaptigi da saptanamaz. Kamuoyundan serbestge alman fotograflarm, so-
rulmamasi, biraz haber alma orgiitii konumuna getirir insanlari. Tabii ki, 
dilek bu degildir, ben boyle bir tanimlama yapmak istemiyorum; ama, 
giderek buraya getirir. 

O nedenle, agiklik olmasi ba§liginda sormak istiyorum: Aragtirmala-
rm, gerek teknikleri bakimindan, gerekse sonuglari bakimindan —sadece 
bir aragtirmada grafik vererek, §u kadar segmen evet ya da hayir dedi, ya 
da §u partiye yoneldi bigiminde degil, onun sosyolojik bir siirii yanitlari 
vardir— bunlarm yayinlanmasinin dogru olup olmadigim soruyorum. 

Qok tegekkiir ederim. 

BALKAN: Biz de tegekkiir ederiz. 

Buyurun. 

Hamza UYGUN: (Hacettepe Universitesi Kamu Yonetimi): Sayin 
Erdem bir gey soyledi: "Neyi aradigimizi bilmiyor isek, buldugumuzla 
yetinmek zorundayiz." Ben onun da otesine gidecegim. Nigin aradigi-
mizi bilmiyor isek, anlami ^ok. Resimleri bulduk... Ne olacak? Niye 
acele ediyorsunuz o kadar? Iki haf ta sonra, kesin segim sonuglarim ala-
cagiz. O halde, nigin yapiyoruz biz bunu? Nigin? Bu kez istatistik giin-
deme giriyor. Orneklem" tekniklerinden soz ediliyor. Dogru. Bilimsel bir 
teknik. Niye orneklem tekniklerini uyguluyorsunuz? Belirli isimlerden soz 
ediliyor Kish deniyor, M. Carlo deniyor ve benzeri. Qiinki, istatistik tam-
mi gudur: Istatistik, egittir, tahmin edici. Neyi tahmin eder? Parametreyi . 
O halde, bizim parametremiz nedir burada? Kamuoyu yoklamasi orne-
ginde, oylann orani. Biz o parametreyi tahmin edecegiz demektir. Ne ile? 
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Buldugumuz istatistikle. Yani, bizim o aragtirmada elde ettigimiz veriler, 
istatistik. Neyin tahmin edicisi? Segimler sonunda elde edilen yiizlerin 
tahmin edicisi. 

Gergekten hem Sayin Tiiziin, hem Sayin Erdem ve hem de Saym 
Tanla, "bizim boyle bir amacimiz yok, biz tahmin etmeye falan galigmi-
yoruz" diye, yaptiklarini diglayan bir tu tum igine girdiler gibi geldi ba-
na; bilmiyorum acaba ben mi yanli§ algiladim. Buna yalmz Sayin Ta-
yang katilmadilar. 

Bir de, bizde maalesef rakam feti§izmi aldi yiiriidii; rakamlarla oy-
namaya bayiliyoruz. Sayin Erdem'in soyledigi, "bizim yaptigimiz, birleri, 
ikileri toplamak." 

Efendim, kizim lisede, gegenlerde fizikten iki almi§. Veli toplantisi 
var, gittim, hocayla konuguyoruz: "Efendim, matematik diginda bir gey 
bilmesine gerek yok" dedi. Peki, bu rakamlara hangi anlam veriliyor? 
"ivme" diyorsunuz, ivmeyi bir rakamla ifade ediyorsunuz. O halde, ra-
kamlar, belirli anlamlar yiiklii, degigik bir kavramdir. §oyle ornek ve-
reyim: Rakamlarla oynayalim, buranin cinsiyetinin ortalamasini alalim, 
"1 ve 2" diyelim, ortalamayi alalim, 1,5 gibi bir rakam. Oynadik. Sonug? 
Anlamsiz. Onun igin, rakamlara verecegimiz anlamlara gok dikkat etmek 
zorundayiz. 

Bir de, bilimsel aragtirma ve bilimsel teknik kullanimi arasmda bir 
fark tan soz edildi. §imdi, tabii, en kisa tanimi ile, neden-sonug iligkisini 
bulmak; Tanla'nin tanimina tamamen katiliyorum. Fakat, Yagar Ke-
mal'in "Ince Memet"i de gok iyi bir gozlemdir. Ona bilimsel gahgma di-
yebiliyor muyuz? Hayir. Peki, bilimsel galigma niteliklerini kazanabil-
mesi igin, hangi ozelliklerinin olmasi gerekir acaba? Cevap pozitivist pa-
radigma lgiginda hangi denetlenebilirlik degil mi? Bagka bir gey degil. 

§imdi istatistik kurami: Hepimizin bildigi gibi, bir gan egrisi diyoruz, 
hatalardan soz ediyoruz, belirli rakamlar. . . Standart hatalar diyoruz. Be-
nim bunda gozledigim, uzun donemde, uzun bir t rent igerisinde, acaba 
aragtirma kurulugunun yaptigi aragtirma! ar ne or anda dogru? Yani, o 
hata payinm ne kadar digina gikiyor? Eger, gogunluk o hata paymin digi-
na gikiyor ise, o sirada ondan giiphe edilir. istatistik teknigi, biitiin yap-
tiklarim kesin sonuca ulagtiracak demez, gu kadar hata payi der. Qiinkii, 
her tahmin edici hatayi igerir; biraz once Sayin Esmer'in ilettigi gibi. 
§urada 50 kigi oldugunu varsayalim, 49 kigiyle galigtigimizda, elde etti-
gimiz bir istatistiktir. Yag ortalamasi diyelim. Yani, 50 kigiyi tahmin igin 
kullaniyoruz. Hata paymi igerir. 1 kigiyle de tahmin etsek, hata payini 
igerir. Onun igin de geligtirilmig formiilasyonlar vardir. 

Tegekkiir ederim. 
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BALKAN: Biz tegekkiir ederiz efendim. 

Buyurun. 

Zeynel Abidin AKIN: Benden once, sual tevcih igin konu§an arkada-
§imiz, benim meselemin yandan gogunu halletti; sagolsun. 

Burada, iiniversitede, iiniversite hocalarmin ve bilim adamlarmm ve 
de istikbalde bilim adami olacak kigilerin i§tirak ettigi bir tartigma yapi-
liyor. Sualim biitiin panele katilanlara. Boyle bir yerde yapilan tarti§ma-
da, metot ve materyal koymazsaniz, bagka yerde yapilan tartigmadan ne 
farki olur? 

Ara§tirmalarda metodun sakli olup olmamasi... Acaba, geli§mi§ iilke-
lerde, bu i§e daha onceden ba§lami§ iilkelerde, belli bir yol almi§ iilke-
lerde vermiyorlar mi? Bu aragtirmalar gizli mi kaliyor? Mesela herhangi 
bir kiitiiphaneye gittiniz, siyasi aragtirmalari, kiitiiphane memuruna so-
rup, alamiyor musunuz? TRT igin yapilan aragtirmalarda, diyelim ki ku-
rumlara yazdmiz, size gondermiyorlar mi? Hat ta ba§ka iilkelerin kiitiip-
hanesine yazdiniz, size gondermiyorlar mi? Acaba, boyle yapan, metodu-
nu, materyalini gondermeyen iilkeler var mi? 

Bir §eyi de burada belirtmekte yarar goriiyorum. Tabii, bu ara§tirma 
kurumlarinin yaptigi ara§tirmalar, yalniz siyasi aragtirmalar degil, birgok 
ara§tirmalar yapiliyor. Siyasi aragtirmalann gok agirlik kazanmasi, zan-
nediyorum, sonuglarmm olgiilmesi agisindan. Diger ara§tirmalarm sonug-
larinm olgiilmesi, siyasi aragtirmalar kadar miimkiin degil. 

Aragtirmalar, yoneticilerin, politikacilarm onemle iizerinde durduk-
lari bir §ey. Mesela, bir sigarayi birakma kampanyasi agiliyor, arkasm-
dan, tu t tu mu, tutmadi mi diye ara§tirma yapiliyor. Yanlig hatirlamiyor-
sam, Amerika'da iki yil once yapilan bir aragtirmada, iki yil igerisinde, 
sigara igenler arasinda yiizde 20 oraninda azalma olmu§. Azalma olmasay-
di, kampanyamn bagarisi konusunda tartigmalar ba§layacakti. O da, bi-
limsel bir yontemin bagka bir yani olsa gerek. 

Te§ekkiir ediyorum. 

Biilent TANLA (PlAR): Soru sahiplerine tegekkiir ediyorum. Ger-
gi, Sayin Yilmaz sorulari sorduktan sonra gitti; onun giyabmda kendi-
sinden ozur dileyeyim. Biz post weighting'i demografiye gore yapiyoruz, 
siyasi sonuglara gore yapmiyoruz; bir. Iki: Biz 10 yil evveiki veya 5 yil 
evvelki ya§ gibi bir soru da sormuyoruz; ama cross check igin, gegen Ka-
sim'da kime verdigini soruyoruz ki, siiresi agagi yukari 11 aylik bir bil-
gidir, up to date bir bilgidir. Yani, buradaki niianslan, konu§macilarm ya-
kalayabilme meselesi var. Dolayisiyla 4 yil, 5 yil evvelki ya§ meselesini 
sormuyoruz. 
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Orneklem metodunun asirlik olmasma gelince. Asirlik dedim, onu 
siirgi lisan olarak ifade edeyim. Tabii, ba§ka bir mecazi anlami vardi. 
Ben orada, Sezgin Tiiziin'ii kastettim, katiyen Yilmaz Esmer'i kastetme-
dim ve g6rii§iimde israrliyim da. 

Gazetedeki ifade meselesini, samyorum Tarhan Erdem cevaplaya-
caktir. 

Mesleki denetim konusuna geliyorum. §oyle bir niians var: Bir 6r-
nek veriliyor. Mesela, bir Ingiliz kalksa, Tiirkiye'de, demin Tarhan Bey'in 
ifade ettigi gibi, bilmem kag ilde, gu kadar arayla 20 bin anket yapilmig, 
Tiirkiye'deki aragtirmalarm hepsi goyledir diye bir yorum yapsa, bu o 
Ingiliz'in, Tiirkiye'deki aragtirmalan gok iyi aragtirmadigim gosterir. Do-
layisiyla, bir tane kiigiik sondaj yapip, sonuca varmak miimkiin degil. 

Tiirkiye'deki aragtirma sektoriiniin daha kotiiye gitmemesi igin, gah-
sen, kurumum adina, iki onemli unsurla miicadele edilebilecegi kanaatin-
deyim. Bunlardan bir tanesi, mesleki denetimdir. Yani aragtirmacilar der-
neginin ve bilim kuruluglarinm, direkt olarak aragtirmacilari denetleme-
sidir. 

tkincisi, benim konugmalarimin contex'i ve concept'i hep onunla il-
gili. Iyi aragtirma yaparsaniz, dogru ve gergek bilgiler iiretirseniz, kotii 
ornekler piyasadan elimine olurlar. Yani, serbest piyasa ekonomisinin 
kurallari, bunlari digan iter. Biitiin konugmalarim, o concept gergevesin-
dedir. Biz iyi aragtirma yapmaya galigiyoruz, eksiklerimiz var; daha iyi 
yaparsak, otekiler agiga gikar. Konugmalarimi, bu goriigten kaynaklana-
rak, iki giindiir siirdiirmeye galistim. 

§imdi, Saym Hocam, "kamuoyu. aragtirma sonuglannm, etkileme fak-
torii dikkate alindiginda, segimlere belirli bir sure kala yayinlansin mi?" 
diye soruyor. Katiyen. Yani, son akgama kadar devam etsin. Zaten bu 
konu, 24 Mayis 1987 giinii, Avrupa Parlamentosuna iiye ulkelerden iki 
tanesi tarafindan onerge olarak verildi, orada bir komisyon segildi —Fran-
sa'da 15 giin evvel, Belgika'da iig haf ta e w e l diger iilkelerde de bu konu 
tartigiliyor ki, Almanya'da son akgama kadar var— ve dort aylik bir 
aragtirma, inceleme sonucunda, Avrupa Parlamentosu, baglayici karar al-
mamayi, parlamentoda temsilcisi bulunan iilkelerin parlamentolarina tav-
siye k a r a n olarak, her iilkenin kendisinin karar vermesi gerekliligini be-
lirtmig ve bu aragtirmalarm, kamuoyunu, segimler yoniinden etkileyici 
faktorlerin en gerisinde geldigi sonucuna varmig. 

Bilgi olarak, Avrupa Parlamentosunun gegen yilki ka rann i ve bizim 
Parlamentomuza iletilen kararmi da bu arada ifade etmeye galigtim. 

Sayin Rifat Aras, "yayinlar meselesindeki birtakim farkliliklarin ah-
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laki bir sorun olup olmadigim" sordular. Tabii ahlakidir. Bugiinkii Sabah 
Gazetesinde yaymlanan bir ara§tirmamizla ilgili ornek, dun haber aldik 
ki, ahlaki bir sorundur. Bizim de iistesinden gelmeye mecbur oldugumuz 
bir problemdir. Biz, bir kuruma aragtirma yapmi§iz —bu hiikiimet degil— 
ve bu kurum aragtirmayi basina veriyor. Bu Cumartesi, Pazar giinii bii-
tiin gazetelerde gikti. 

"ANAP Genel Merkezinden Dalan'a kazik" 

ANAP Genel Merkezi t a ra fmdan basma dagitilan belediye ba§kan-
lanyla ilgili kamuoyu yoklamasi sonuglarinda, Dalan'm puanlarmm bile 
bile du§iik gosterildigi ogrenildi. SlAR'in yaptigi ve ANAP Genel Merke-
zi'nde de bir kopyasi bulunan raporda, Dalan'in Istanbul halkmin yiizde 
81,7'si ta rafmdan bagarili bulundugu belirtiliyor. Oysa, ANAP Genel Mer-
kezi bu orani yiizde 61 olarak agikladi." 

Biz, dim bunu ogrendikten sonra, Temel Aksoy arkada§im, burada 
rektorliikten telefonla miidahale etti, bugiin "Istanbul Dalan'i seviyor" 
diye arkadan haber yapmi§lar ve diyor ki: "SIAR Genel Miidiirii Temel 
Aksoy, SlAR'in son ara§tirmasma gore de, Istanbullularm yiizde 73'iiniin 
Dalan'a oy vereceklerini soyledi." 

Yani, bu sorunumuzu, ancak boyle giderebiliyoruz; ama halkin ilgisi 
buralara kadar gelmedigi igin, bizim de yapabilecegimiz bu kadar. Biz 
bu ha ta lan mutlaka, hemen anmda izleyerek, diizeltme yoluna gidiyoruz; 
fakat sonuglarmi ancak bu §ekilde diizeltebildigimiz kanaatindeyiz. 

Sorular sorulurken, §oyle bir §ey yapmayi du§iinmeye gali§tim. "Son 
giinii veya ara§tirma yayinlarmin siiresi iginde, siz bazi metodoloji, yon-
tem ve gali§malarinizi agiklasaniz" deniyor. 

Saniyorum 15 giin iginde, benim ili§kim bulunan birkag gazetede —ki, 
bunu saniyorum arkadaglanmdan da rica edecegim— §oyle ornekler vere-
cegiz; size soz veriyorum: ingiltere, Amerika, Fransa ve Almanya'daki 
kamuoyu ara§t i rmalannm nasil yayinlandigmi verecegiz. Bakalim onlar-
da nasil? Tiirkiye'dekiler yeterli mi, yetersiz mi? 

Yani, biz basina oldukga yeterli agiklama veriyoruz; ama, basinin ve 
kamuoyunun ilgi odagi yukandaki iki rakamda ve milletvekillerinin sa-
yilarmda. Yani, biz iyi veya kotii, giizel veya yanli§, esprili veya mizahi, 
hangi teknigi uygularsak uygulayalim —arkada§lanmiz kiigiimseme egi-
limi gosterdiler— bunlar nedir filan diye halkm ilgisini gekmiyor. Dola-
yisiyla, biz de bun lan mumkiin mertebe fazla olarak vermeye gali§iyoruz; 
ama, biitiin arkada§lanmiza, uyguladigimiz biitiin teknikleri son kerte-
sine kadar agiklayabilecegimizi ve zaten yillardir da agikladigimizi agik 
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agik ifade ediyorum ve bunun bir ornegi olarak da, Amerika'da, ingilte-
re'de, Almanya'da ve Fransa'da biitiin aragtirma kuruluglannm yaym-
ladigi segim sonuglarini, kupurler olarak, saniyorum bir iki ay iginde, 
egitici olmasi dolayisiyla da yayinlayacagimizi bildiriyorum. 

Sayin Hamza Uygun'un bir sorusu daha var. Hata paylarmi soru-
yor. Biz hata paylanmizi verdik. Birakm hata paylannin yiizde kag simr-
lar iginde olmasini, segim sonuglan bitti, 7-8 aragtirma yaptik biz; onla-
r m sonuglan da gikti ve gok agik bigimde ortadadir. 

Sayin Hamza Uygun bir soru sordu; olgiim ve tahminler konusunda. 
"Yaniliyor muyum?" diyor. Evet, yaniliyor. 

Sayin Zeynel Abidin Akin, "aogru metot ve dogru materyal koyan 
hig kimse gikmadi" diyor. Ben biitiin gabamla anlatmaya galigiyorum. Bir 
konudan iizuntii duydugumu ifade ediyorum: Hep bana soruluyor... 

Zeynel Abidin AKIN: Metot koymadan nasil tartigilir? Ben onu og-
renmek istiyorum. 

Biilent TANLA (PlAR): Ben, koyabildigim kadar metot koymaya 
galigtnn. Yani, eksik koyduysam, affola; onu da agalim diyorum. Ama ko-
nugmacilarm bir tanesi bir kelime bahsetti mi? Sanki sadece PiAR var, 
hep PJAR anlatacak. 

BALKAN: Qok giizel bir gey ayrica; alakali herkes. 

Biilent TANLA (PIAR): Ilgi odagi olmaktan dolayi gok seviniyorum 
zaten. Benim arzum da zaten bu. Onun igin mutfaga buyurun dedim; 
ama tek olmanm verdigi sikinti var. Yani, biz metodumuzu verecegiz, 
sonra herkes tartigacak. Herkes versin metodunu, hepimiz tartigahm. Sa-
ym Tuzii'iin veya diger aragtirmaci arkadaglarimizin —gimdi konugtuk 
Saym Erdem'le— gazetede yayinladigi yeterli degil, higbir gey de ver-
miyor. Ama, oyle mi yapiyor, boyle mi yapiyor, hep PlAR agiklaya-
cak olmaz. Tabii, ben ilgi odagi olmaktan son derece mutluyum; hem rek-
lam bakimindan, hem galigma bakimindan. Dolayisiyla, ben yeteri kadar 
metot verdigimi saniyorum, veremediysem, ifade kitligimi bagiglayin. 

Tegekkiir ederim. 

Vahap TUNCER (Ogrenci): Benim soruma cevap vermediniz. 

Biilent TANLA (PIAR): Size cevap veremiyorum; giinku anlattim. 

BALKAN: "Yonteminizi agiklayacak misiniz, agiklamayacak misiniz?" 
dediniz galiba. 

Vahap TUNCER (Ogrenci): Tekrar agiklamak istiyorum. Segim ara§-
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t i rmalarim yaymlarken, nasil bir gali§ma yaptiginizi, nasil orneklem seg-
tiginizi yaymlamak istiyor musunuz? 

Biilent TANLA (PlAR): Biz yaymlamak istiyoruz; fakat iki sorun 
var burada. Bir tanesi, halkin ilgi odagi, ara§tirmanin sonuglari iizerinde 
ve kag milletvekili gikacak, kim kime oy verecek gibi yerlerde. Bu ne-
denle, gazeteciler, ara§tirma sonuglarini, halkin ilgi odagi olmadigi igin, 
smirli basiyorlar. Biz basmak istiyoruz, ama o yeterli degil. 

Ikincisi, bir gazetenin bir giinde belirli bir siitun santimetrekare alani 
var. Basin, bunu satiyor. Onceki gun, Ertugrul arkada§imizm ifade ettigi 
gibi, gazete, bunlari kendi siizgecinden gegirerek ve degerlendirerek ba-
siyor. Gazete sahibi olsam, size bir ek veririm dedim; ama imkanimiz 
bu kadar. Gorii§ olarak, basilmasmi istiyorum. Benim istemem bir i§i 
halletmiyor. 

Te§ekkiir ederim. 

BALKAN: Qok te§ekkiir ederiz. 

Panel sona ermi§ bulunuyor. Bu son derece ilging olan konuda, son 
derece giizel tarti§malar oldu; saniyorum ki, gok ba§arili bir sempozyum 
tamamlandi. Panelist arkadaglar, biitiin igtenlikleriyle, kugkularini, ten-
kitlerini ortaya koydular, ele§tirdiler. Cevap veren arkada§lar da, butiin 
igtenlikleriyle, zaman zaman kendilerini de ele§tirerek ve biiyiik bir go-
niil agikligiyla cevaplarini verdiler. Ben son derece tatmin oldum, pek 
gok §ey ogrendim ve kendilerine pek gok te§ekkiir ediyorum. 

§imdi, kapani§ konu§masini yapmak iizere, Ankara tTniversitesi Ba-
sin-Yayin Yiiksekokulu Miidiirii Saym Prof. Dr. Fer ruh Dinger'i kiirsiiye 
davet ediyorum. 

Prof. Dr. Ferruh DlNQER: Ben ozellikle, panelin degerli Ba§kan ve 
konugmacilarina, bu kadar uzun sure sabirdan sonra birkag dakika daha 
sabretmeleri igin istirhamda bulunacagim. 

Kapani§ konugmalari, genellikle, her zaman soylenilen sozler olarak 
kabul ediliyor. Onun di§ma tagmak istemiyorum; ama, bu sempozyumun 
ba§mdan, §u son anina kadar, oylesine olaylar cereyan etti ki, oylesine 
giizel §eyler duyduk, konu§tuk ve soyledik ki, zannediyorum, protokol 
konu§masinm biraz digina ta§an bir konugma da olabilecek. Biraz da be-
nim konu§ma tarzimda da belki boyle bir §ey var, konu§mayi gok gok 
seven bir insanim, gok fazla konu§uyorum ve hanim hocalarimizla bu ko-
nuda yangabiliyorum. (Giilmeler). 

Efendim, bir yil once idi yanilmiyorsam; boyle uzun ince bir yol de-
dikleri o yola koyulduk ve iig silahgor vardi bu yolda. Bu silahgorlerin 
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ba§mda, her zaman oldugu gibi, Sayin Hocamiz, Prof. Dr. Nermin Abadan 
Unat, sonra Prof. Dr. Oya Tokgoz ve bendeniz gariban. (Giilmeler). 

Efendim, bu ince uzun yolu t ren yoluna benzettik. Ankara 'dan Istan-
bul'a, oradan Avrupa'ya, oradan biitiin diinyayi geziyor, sonunda da bir 
rampadan uzaya gikiyor. i§te biz bugiin o rampadan 10, 9, 8, ... 1, 0, atildik 
galiba ve §imdi uzaydayiz, oyle goriiyorum. Bu tren yolunda, lokomotif, 
her zaman oldugu gibi, yine degerli Prof. Dr. Abadan Unat, ortada en 
biiyiik yiikii tagiyan ve iyi de elegtirilse, kotii de ele§tirilse yildirimlan 
da, giizel parlayan yildizlari da iizerinde toplayan Saym Prof. Dr. Tok-
goz, bendeniz de i§te boyle arkada; ama, benimde ardimda itici giigler 
var, onlar goriinmiiyorlar, Sementa gibi burunlarini oynatip, asil goriin-
meyen biiyiik i§ler yapiyorlar. igte onlar da, Basm-Yaym Yiiksekokulunun 
degerli ogretim elemanlan, 50k sevgili ogrencilerimiz, arkada§larimiz, bi-
raz evvel soylendi, gelecegin ara§tincilari ve bu olaylari, Sayin Tanla'nin 
tabiriyle, kusurlari varsa diizeltecek olanlar ve bugiin bu olayi gergek-
le§tirmede, o goriilmeyen; ama bugiin hepimizin gordiigii, Tiirkiye'de ka-
muoyu ara§tirmalarmi bilimsel agidan baglatan Sayin Abadan Unat ' tan 
sonra, uygulamalariyla ba§latmi§ olan sayin konu§macilarimiz. Burada, 
iig giindiir bize, uygulamada neler yapilabildigini agik kalplilikle, biitiin 
ha ta lan kabul edebilerek, "bilimsel degil" diyorlar, "bilim degil" diyor-
lar; ama bilim adamliginin ve bilimselligin en giizel orneklerini veriyor-
lar. Qiinkii, bilim adamligi, bilimsellik, tevazu ve algakgonulliiliiktur. Bu 
kadar algakgoniillii konu§macilara da rastlamadim yani. Qok te§ekkiir edi-
yorum, O kadar algakgoniilliiler ki, ak§am kendilerine te§ekkiir ettigim 
vakit, "ev sahibi sizsiniz" dediler; sagolsunlar. 

Bir olayi gergekle§tirdik biz. O olay, o uzun ince yolun ba§inda, bir 
mum i§igi gibiydi, bugiin uzaydan binlerce yildizi goriiyoruz; zannedi-
yorum, bu yildizlarm en gok parlayani, merak etmesinler, yine yalniz 
yildiz olmayan, Sayin Abadan Unat. Bundan sonra daha da gok parla-
yacaklar. Nasil parlayacaklar? O kadar geng yildizlar var; onlarin i§ik-
larim da iizerinde toplayip, bize yansitacaklar. t§te, Tiirkiye'de bu olay-
lar, boyle bir i§ikla, yani mum i§igiyla ba§ladi ve gok giizel bir yere geldi 
ve gok giigliiyiiz diyorum §imdi. Neden gugliiyuz? Patent! kendilerine ait-
tir, burada yinelediler; be§inci kuvvet oldugumuzu duyurduk bu iig gii-
niin sonunda. Be§inci giig oldugumuzu duyurduk. Kamuoyu ara§tiricilari 
ve kamuoyu olayi, zannediyorum yalniz iilkemizde degil, uluslararasi dii-
zeyde de bir be§inci giig. Bu kadar giiglii olan bu toplum, zannediyorum 
bundan boyle gok giizel §eyler yapabilecek durumdadir. 

Biz, bu sozlerimi soylerken, nereden giig aliyoruz? Qiinkii, iig giindiir, 
burada bildiri sunanlar, tarti§malara katilanlar, panele katilanlarla yap-
tigimiz masaba§i gorii§melerimizde, bu i§igi giiglendirecek olan katkila-
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rin gelebilecegini anladik ve kamuoyu ara§tiricilari dernegi bagta olmak 
iizere, gerek birey olarak, gerek kurum olarak birgok kurulugun temsil-
cilerinin ve ki§ilerinin buna katkida bulunacagim ogrendik ve i§te o uzun 
ince yolun bagmda, Nermin Hocamizin 1956 yilmda attigi o adimin bir yil 
evvelki olaymda, "niye bunu yapalnn?" dedigini biliyordum. Sayin Ho-
camiz zannediyordu ki, "tamam, universite yasasi geregince emekli ola-
cagim" diyordu. Oysaki olay gimdi bagliyor. Qiinkii, siz, bizim nazarimiz-
da, 1956'daki Abadan Unat'siniz. Bakm, gengler sizinle beraber, size ye-
tigemiyoruz; siz iki adim atiyorsunuz, biz bir adim geriye gidiyoruz gibi. 

Efendim, dikkat ediyorum, tig giinde beg oturum yapmigiz. Beg otu-
rumda 17 bildiri sunmuguz. 17 bildiride 20 konugmaci soz almig, arti, bir 
de panel yapmigiz, bu panelde de 4 konugmaci, panelin bagkani, oturum-
larin bagkanlari, 2 agig konugmasi, 31 tane. Yani, ben de birazcik istatistik 
biliyorum. (Gulmeler). Bu 31 konugmada o kadar giizel geyler soylendi ki, 
kapanig konugmasini yapacak olan Fer ruh Dinger'in soyleyecekleri, go-
biyetten sonra igkembe gorbasi igmeye benzeyen bir olay oluyor; ama bir 
geyi ogrendik, o da gu: Ozellikle, biraz e w e l metodoloji konusu konugu-
lurken, hocalanmiz oradan dediler ki, bu bagli bagma bir konu. Evet, biz 
de zaten konugmalar arasmda goyle bir igik gordiik: Bu ilk toplantiyi, 
bundan boyle her yil yinelemeyi, ikincilerini, ugiinciilerini, dordiinciile-
rini, fakat daha spesifik konularda yapacagiz. Biz gimdi ne yaptik? Mut-
fagimizi agtik. Igte gimdi, mutfaktan belli malzemelerimizi alip, sizlere 
giizel giizel yemekler sunmak istiyorum ve her yemegi de bir spesiyalite 
olarak oniiniize koymak istiyoruz. Dolayisiyla, her yil bu sempozyumun 
bir yenisini yapma konusunda katkida bulunduklan igin tegekkiir edi-
yoruz. Tabii onlar soylemediler, ama, ben inaniyorum, bu gegmenin su-
yunun nereden geldigini hepimiz biliyoruz; igte o kaynagi biraz daha 
agacaklar. Onu sonradan soyleyecekler, onu kabul ediyoruz. 

Yine hemen soylemek istiyorum. Biz bu toplantida yola gikarken, 
ozellikle yabanci konuklarimiza seslenerek, bir de oziir dilemek istiyorum 
hepinizden de, uluslararasi dedik; ama simultane konusunda biraz bece-
riksizligimiz oldu. Yine konugmacilardan, degerli arkadaglarimiz soyledi-
ler; bazi yazil hatalarimiz oldu. Hat ta programin kapagmi okursaniz, "1. 
Uluslararasi Kamuoyu Sempozyumu" dedik, "kamuoyu sempozyumu" de-
gil, "kamuoyu aragtirmalan sempozyumu" olacak idi. Biz de, Saym Tan-
la gibi, biitiin kabahatlerimizi kabul ediyor ve sizden oziir diliyoruz. Ama, 
insamz, hatadan ari degiliz efendim. Onun igin, siz degerli izleyicilerin 
de bizi affedeceginize inamyoruz; fakat, ozellikle yabanci konuklarimiz-
dan igtenlikle oziir diliyoruz; ama bu da bizim elimizde degil, Hiikiime-
tin son anda aldigi kararla, arabamizi galigtiracak —kimse duymasm 
ama— benzin bile bulamayacagiz galiba. 
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Diin, 50k ilging bir olay anlattilar. Nairn Siileymanoglu'nun annesi-
nin geligini —burada eger Anadolu Ajansindan arkadaglarimiz varsa, ku-
sura bakmasinlar— geg vermigler. "Neden" demigler, Edirne'deki Ana-
dolu Ajansimn ilgilisi, "valla, kisitlamalar var, telefon edemedim" de-
mig. Onun igin, bizim de bazi oziirlerimizi, ozellikle simultane konusun-
daki, kabul ediniz. Biz bunu, beceriksizligimize degil de, bu konuda bize 
saglanacagi vaat edilen parasal olanaklarimizin kisith olmasmda bulduk; 
ama gok mutlu olduk, iyi ki boyle oldu. Qiinkii boyle yan yana gok gii-
zel konugmalar gegiyor, birbirimizi daha iyi anladik. Bundan boyle simul-
tane gevirilerde bu metodu da uygulamak lazim; metodoloji agisindan bu 
da onemli bir gey, gozden kagirmamak gerekir. 

Onemli bir konu da var; o da §u: Ilk giinden beri, "bir kurulug ol-
sun ki, bu kurulugla, biz, kamuoyu aragtiricilari ig ige olalim ve deonto-
lojik agidan olsun, bilgi saklama ve bu verileri degerlendirme agisindan 
olsun Ibir geyler yapalim ve bunu olugturahm" dendi. Ben, kendilerine 
soylemigtim, yine burada da belirtmek istiyorum. O konuda da giizel bir 
anlagmaya vardik. Saym Rektoriimiiz de bu konuda talimat verdiler. 
Ankara Universitesi Basin Yayin Yiiksekokulunda, yine iletigim alanimn 
ilgilileriyle yapilan girigim sonucu —YOK'ten bu konuda miisaade alm-
di; gok ilgingtir. Yani iletigimle ig ige olmak igin YOK, iiniversiteyi agi-
yor; buna karar verdi. Bunu da liitfen ozellikle miispet yoniiyle deger-
lendirin— biz Ankara Universitesi Basm Yaym Uygulama Aragtirma 
Merkezi kurduk. Iletigim alamnin biitiin bireyleri ve kuruluglarinin tem-
silcileri, bu kurulugun damgma kurulunda, arti, danigma kurulundan son-
ra olusacak yonetim kurulunda iiye olarak temsil edilebilecekler ve igte 
biitiin bu aragtirmalara katilabileceklerdir. 

Siz;e sevingle soyleyebilirim ki, Kamuoyu Aragtiricilari Derneginin de 
bir iiye ile yonetim kurulunda —yonetim kurulu, icra organidir— temsil 
edilmesi igin anlagmaya varilmigtir. Liitfettiler, Sayin Rektoriim de bu-
nun igin bizleri gorevlendirdiler. Igte, bununla gunu demek istiyorum: O 
veri diskleri elinizde var. Biz tabii diinkii, evvelki giinkiileri istemiyoruz; 
istediginiz kadar geriye gidin, iig yil, beg yil... igte bu diskleri bize verin. 
Tabii ille de Ankara Universitesi Basin Yayin Uygulama Aragtirma Mer-
kezine verin demiyorum. Yani, bu kadar da egoistik bir diigiinceye sahip 
degilim; varsa, ama boyle ozel bir kurulug, oraya da verin; ama yine bi-
ze verin, daha iyi olur. Biz daha iyi saklariz ve iyi de degerlendiririz. 
Bu sempozyum, degerlendirecegimizin de somut ornegidir. Kabul buyu-
rurlarsa, oyle bir bagigi, bilim adina, bilimsellik adina ve bilim adamlan 
olarak —kabul buyururlarsa; bunu yakigtiriyorlarsa bize— severek yapa-
riz ve bu konuda kendileriyle igbirligine her zaman hazir oldugumuzu 
da duyurmaktan zevk aliyoruz. 
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Efendim, tabii, the last is the best or the best is the last. Yani, en 
en giizel, ya da giizel olan en son. Ben burada her §eyin giizel oldugu 
inanci igerisindeyim. En son olan giizellikleri de te§ekkiirlerimle bagla-
mak istiyorum. 

Bagmdan sonuna kadar, olaganiistii bir titizliktir, biiyiik bir ozveriy-
le, bugiin bize bu noktaya gelmemizde yardimci olan —yani hig kimse ku-
sura bakmasm— iki ki§iye, Sayin Abadan Unat ve Sayin Oya Tokgoz'e 
bir kez daha huzurlarmizda te§ekkiir ediyorum. Ondan sonra ben bu 
i§in atraksiyonuyum efendim; bunu boyle kabul edin, beni eklenti kabul 
edin liitfen. Qiinkii, onlar olmasaydi, arti, onlarm baglattigi bu yolda Sa-
yin Tanla, Saym Tarhan ve diger arkada§lanmiz olmasaydi ve de bu 
giizel olaylari burada bize kapilarini agarak, bu giizel atmosferi deger-
lendirme olanagmi bize Saym Rektoriimiiz vermeseydi ve bu olaylara 
sahip olmakla birlikte, bu katilimci arkada§lanmiz olaganiistii bir sabir 
gostererek, bu toplantiya katilmasaydilar, bu toplanti olmayacakti. Bu 
toplantida, oylesine firladik, oylesine bir diizey tut turduk ki, bakm biti-
yor, hala daha inmedik. Miithi§ bir §ey. Kabul buyurursaniz, alti yildir 
Ankara Universitesi'nde bu igleri hasbel kader organize ediyorum —ve 
benim filimciligim de oradan geliyor; bilimi biraktik— ama ilk kez bu 
kadar iist diizeyde ilgi toplayan bir toplantiyla kar§ila§mi§ bulunuyoruz. 

i§te biitiin bunlar olmasaydi, bu toplanti olmayacakti. O nedenledir 
ki, katkida bulunanlarin tiimiine, saydigim, sayamadiklarima tegekkiir 
etmek istiyorum; ama bir de, bir ki§iye daha te§ekkiir etmek istiyorum: 
Basin Yaym Yiiksekokulunun degerli sekreteri Yalgin Tarcan'a. O sessiz 
kahramana huzurlarmizda ozel tegekkiirlerimi iletmek istiyorum; giinkii, 
onun gahsmda, biitiin bu davetiyelerdeki hatalar olmakla birlikte, biitiin 
galiganlari da kutlamak istiyorum; memurlari , hizmetlileri ve burada bize 
hizmet verenleri. 

Efendim, yani hakikaten ozellikle Tarhan Bey'e ve gok gok kez dile 
getirdikleri igin Sayin Tanla'ya bir kez daha te§ekkiir etmek istiyorum. 
Dediler ki, "bu kadar uluslararasi toplantiya katildim, bu toplantilarda 
higbir zaman bu kadar biiyiik bir ilgi ve ba§anyla kar§ila§madim. "Algak-
goniilluliigunii, bu sozleriyle bir kez daha ortaya koydular; ama gergek-
ten boyle ise, gok mutluyuz, sagolsunlar efendim, bizi yiireklendirdiler. 

Sayin Rektoriin -§u anda yurt di§mdalar ama- mesa j lanm iletmek is-
tiyorum: "bundan boyle, basin yaym, yani iletigim alaninm turn birey-
lerine ve kuruluglarina, bu ve benzeri toplantilara bu yuva her zaman 
agiktir." 

En son te§ekkiirlerimi de, degerli yabanci konuklarimiza yapmak is-
tiyorum ve onlarin buraya gelmesinde vesile olan ge§itli kuruluslara ve 
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yine onlarla gok yakindan ilgili olan degerli arkadaglarima te§ekkiir et-
mek istiyorum; liitfettiler, geldiler. Onlari yeniden aramizda gormek is-
tiyoruz. Saym Tanla, "gok uzamasin, beg yil falan olunca hatirlanmiyor" 
dedi. Biz, onumiizdeki yil degerli konuklarimizla dortlii bir kamuoyu 
yapmak istiyoruz; bir yil e w e l ne diyordunuz, §imdi ne diyorsunuz gibi. 

Efendim, goniil dolusu te§ekkiirler, sagolun, var olun. (Alki§lar). 
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