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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu rapora esas olan araştırma 5-6 Kasım 2016 tarihlerinde 31 ilin merkez dahil 118 

ilçesine bağlı 152 mahalle ve köyünde 2552 kişiyle hanelerinde yüzyüze 

görüşülerek yapılmıştır. 

 

AYIN TEMASI: DIŞ POLİTİKA  
Ak Parti’nin bir süredir dış politika ve iç politikayı içiçe götürmesi, Batı ile ilişkiler ve 

Ortadoğu ve Arap coğrafyasının meselelerin ve savaşın Türkiye’ye sıçrama 

ihtimalinin hem gündelik hayatımızda yer rişgal etmesinden, hem de Türkiye’yi 

giderek bir karar kavşağına getirmesinden dolayı, bu ayın teması olarak dış 

politikayı ele aldık. 

 

Toplumun dış politikasına dair bilgisi orta düzeyde ve Dışişleri Bakanı’nın adını, NATO’ya 

veya G20’ye üye olduğumuzu bilmeyen, AB’ye veya Şangay Beşlisine üye 

olduğumuzu sanan birçok insan bulunuyor. Bununla birlikte toplumun yarısı zaten 

dış politikaya karşı ilgisiz olduğunu belirtiyor. Bilgi ve ilgi seviyesi, kişinin kendini ne 

kadar milliyetçi gördüğüyle beraber, dış politikaya bakışı etkiliyor.  

 

Bir yandan yöntem olarak diplomasi askeri güce tercih edilse ve ekonomik başarı dış 

politikada askeri güçten daha önemli  görülse de, aynı zamanda askeri gücün bir 

ülkenin büyüklüğünü ölçmedeki en önemli gösterge olduğu fikrine de çoğunluk 

katılıyor ve bu iki tür görüş toplum nezdinde çelişmiyor.  

 

Türkiye’nin önündeki en önemli fırsat olarak bir kesim Avrupa Birliği’ne üye olmayı, bir 

kesimde Müslüman ülkelerin veya Ortadoğu’nun lideri olmayı görüyor ve bu ayrım, 

dış politikadaki kutuplaşmış görüşlere tipik bir örnek olarak değerlendirilebilir. En 

önemli tehlike olarak Batılı ülkelerin Türkiye’yi bölmek istemesi ve Irak ve 

Suriye’deki savaşa dahil olmak öne çıkıyor. Savaşın Türkiye’ye sıçraması ve kişiyi, 

ailesini etkilemesi olasılığı da çoğunluğu korkutan ihtimaller. Dış politikada 

işbirliğinde de Müslüman ülkelere vurgu sözkonusu. Batı ülkeleri ile işbirliğine 

destek dörtte bir, Rusya-Çin gibi ülkelerle işbirliğine destek sekizde bir oranında 

kalmış. Müslüman ülkeler ve Ortadoğu vurgusuna rağmen, Türkiye’nin yaşam 

standardı açısından en çok Batı ve özellikle Avrupa ülkelerine benzemesi isteniyor.  

 

Uluslararası işbirlikleriyle ilgili farklı görüşler bulunuyor: Avrupa Birliği’ne üye olmamızı 

toplumun yarısında biraz azı, NATO üyeliğini devam ettirmemizi ise yarısından fazlası 

destekliyor. Amerika, Rusya, İsrail ve Ermenistan gibi ülkelerle ilişkilerde ise 

toplamında nötr bir yaklaşım sözkonusu. Amerika’nın düşmanca davrandığı görüşü 

çok baskın ama pragmatik bir yaklaşımla, siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğinin 

devam etmesini isteyenler de bulunuyor. Rusya ile bu tür bir işbirliğine toplum biraz 

daha yakın. İsrail’le barışmış olmayı ise toplumun ancak yarısı doğru buluyor. 

Ermenistan’la diplomatik ilişkilerin başlamasını üç kişiden birinin desteklemesi ise 

toplumun hazır olmadığına bir gösterge. 

 

Ortadoğu’da Türkiye’nin rol modeli olabileceğine inanç oldukça kuvvetli. Üstelik yaklaşık 

her iki kişiden birinin görüşü olsa da, toplumda Musul-Kerkük’e girmek, Kuzey Irak 

Kürt yönetimi ile görüşmek ve Suriye’de Kürt devleti kurulmasına engel olmak 
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şeklinde aktif-girişken bir dış politika beklentisi bulunuyor. Ortadoğu’daki çeşitli 

aktörler değerlendirildiğinde barışa devletlerin kendi yönetimlerinin değil, dış 

ülkelerin, özellikle de ABD’nin ve enerji kaynaklarının paylaşımının engel olduğu 

görüşü ağırlıklı denebilir. 

 

Tüm bu dış politika meselelerini bir arada değerlendirdiğimizde birkaç önemli nokta ön 

plana çıkıyor: 

 Toplumun üçte ikisi “ataklar” olarak isimlendirdiğimiz ve daha milliyetçi, Batıya karşı 

daha temkinli, Ortadoğu’da aktif olmayı ve Müslüman ülkelerin liderliğini çok daha 

fazla savunan ve süper güç veya büyük güç olduğumuza daha fazla inanan 

kümeden oluşuyor. “Kaygılılar” olarak isimlendirdiğimiz kalan üçte birlik küme ise 

Irak-Suriye savaşına dahil olmamızı tehlike olarak görmeye daha meyilli, fırsat ve 

işbirliği denince Avrupa Birliği’ne işaret eden ve Batılı ülkelerle işbirliğini ve genelde 

diplomasi ve işbirliğini tercih eden bir küme. Bu iki küme demografik olarak da 

oldukça farklı ve ayrımlar, ülkedeki siyasi kutuplaşma eksenlerine oturuyor.  

 Siyasi kutuplaşma birçok konuda kendini hissettiriyor. Örneğin Ak Parti ve MHP 

seçmenleri Türkiye’yi dünyada süper güç veya büyük güç olarak görmeye çok daha 

meyilli. Fırsatlar konusunda, siyasi kutuplaşma ekseninde çok farklı görüşler olsa 

da, Irak-Suriye savaşı gibi nelerin tehdit olduğu, tehlike oluşturduğu konusunda bir 

uzlaşıdan bahsedilebilir. Örneğin Lozan antlaşmasının siyasete malzeme 

yapılmaması gerektiği konusunda da toplumsal bir uzlaşı sözkonusu. 

 Türkler ve Kürtler, Irak-Suriye’deki savaşın Kürt meselesini olumsuz etkileyeceği 

konusunda hemfikir olsa da, Türkiye’nin Ortadoğu’da ne yapması gerektiği 

konusunda zıt görüşlere sahip.  

 Toplum bir yandan bölünme, savaşa dahil olmak gibi korkuları yaşarken, diğer 

yandan Ortadoğu’nun, Müslüman ülkelerin lideri olmak, Musul-Kerkük’e müdahale 

etmek gibi bir bölgesel iddiada bulunuyor.  
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2. DIŞ POLİTİKA 

2.1. Niçin Dış Politika? 

Kasım’16 Barometresi için temayı dış politika olarak belirledik. Bu temayı seçerken birkaç 

nedenimiz birden vardı. Dış politika gündelik hayatımızda giderek daha ağırlıklı bir 

yer ediniyor. Özellikle 2011 Genel Seçimlerinden beri Ak Parti dış politika ile iç 

politikayı neredeyse içiçe götürüyor. 2011’den bu yana bir yandan ABD, AB ve genel 

olarak Batı ile ilişkiler bağlamında, diğer yandan Suriye, Mısır ve Arap Baharı, 

Ortadoğu meseleleri ürettiği sonuçlar ve tartışmalar bakımından gündelik 

hayatımızda daha fazla yer işgal ediyor.  

 

Suriye’deki iç savaş sonucunda 3 milyon Suriyeli mültecinin ülkemizde zorunlu ikameti, 

IŞİD ve ülkemizde de gerçekleştirdiği terör saldırıları, Suriye’deki Kürtler, PYD, PKK 

meseleleri, sınır güvenliği ve giderek gündelik hayattaki terör, şiddet, güvenlik ve 

asayiş meseleleri gibi birden çok alanda ve katmanda dış politikaya dair konuları 

tartışıyoruz.  

 

Bu meseleler ve tartışmalar Türkiye’yi giderek bir karar kavşağına getiriyor. Batı ile olan 

gerilimler AB üyelik sürecinin sürüp sürmeyeceğinin belirleneceği bir karar 

noktasına yaklaşıyor. Diğer yandan Fırat Kalkanı Harekâtı ile sıcak savaşın bir adım 

öncesine yaklaşıyor.  

 

Ülke tüm hayatımızı etkileyecek karar kavşaklarına yaklaşır ve terörü ve şiddeti bu denli 

yakından deneyimlerken, sade vatandaşların dış politika meselelerine nasıl 

baktıkları, yaşanan ve yaklaşan gerilimlere karşı nasıl yaklaştıkları, ne tür savunma 

stratejileri geliştiriyor oldukları önemliydi. Bu nedenlerle Kasım’16 Barometresi’nin 

teması olarak dış politikayı seçtik.    

 

Araştırmanın saha çalışması yapıldığında HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen 

Yüksekdağ’ın tutuklanmamış olduğunu, henüz ABD’de Donald Trump’ın başkan 

seçilmemiş olduğunu, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin üyelik sürecinin 

dondurulması yönünde tavsiye kararı almamış olduğunu hatırlatmakta yarar var.  
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2.2. Dış Politikaya İlgi, Bilgi ve Milliyetçilik 

Dış politikaya dair algı ve değerlendirmelerin başlangıç noktası önce bazı tespitleri 

yapmaktan geçiyor. Toplumun ne kadarı dış politikayla ilgileniyor? Dış politikaya dair 

bazı temel bilgilere ne kadarımız, nereye kadar sahip? Dış politika meselelerine 

bakışta milliyetçi fikir ve duygu dünyası ne derece belirleyici?  

2.1.1. Dış politikaya dair bilgilerimiz 

Dış politikaya dair insanların ne kadar bilgili olduğunu ölçmek için 2 soru sorduk: Dışişleri 

Bakanı’nın ismini bilip bilmedikleri ve 6 uluslararası birlik arasından Türkiye’nin 

hangilerine üye olduğu. Dışişleri Bakanı’nın ismini bilenler yüzde 38,6 oranında. 

Halkımızın  yüzde 64,8’i Birleşmiş Milletler’e, yüzde 56,9’u G20’ye, yüzde 29’u 

NATO’ya üye olduğumuzu bilmiyor. Bunun yanısıra yüzde 9,6’sı Avrupa Birliği’ne, 

yüzde 10,9’u BDT’ye (Bağımsız Devletler Topluluğu), yüzde 3’ü de Şangay Beşlisine1 

üye olduğumuzu sanıyor. 

 

 
Yanlış cevap Doğru cevap 

Avrupa Birliği’ne üye miyiz?  9,6 90,4 

Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye miyiz? 10,9 89,1 

Birleşmiş Milletler’e üye miyiz? 64,8 35,2 

G-20’ye üye miyiz? 56,9 43,1 

NATO’ya üye miyiz? 29,0 71,0 

Şangay Beşlisi’ne üye miyiz? 3,0 97,0 

Dış İşleri Bakanı'nı adı 61,4 38,6 

 

Her bir kişinin verdiği her doğru cevap için 1 puan vererek, 1 ila 7 puan arasında dış 

politikaya dair bilgi seviyelerini hesapladık. İlerleyen bölümlerdeki analizleri 

yapabilmek için bu puanlama üzerinden 1-2 puanı “bilgisiz”, 3-4 puanı “biraz bilgili”, 

5-6-7 puanı da “bilgili” olarak hesapladık ve tanımladık. Türkiye ortalaması 4,6 puan 

ile ortalamanın biraz üzerinde.  

 
 

Erkekler kadınlara, üniversite eğitimliler daha az eğitimlillere, hayat tarzı modern olanlar 

muhafazakar hayat tarzı kümelerine, yüksek gelirliler diğer gelir seviyelerine kıyasla  

dış politika konusunda görece daha bilgililer.  

                                                      
1 Birliğin resmi adı artık Şangay İşbirliği Örgütü olduğu halde, ankette medyanın ve siyasetçilerin kullandığı Şangay Beşlisi 

ifadesini kullanmayı tercih ettik. 

[]; 

[]

Biraz bilgili; 

67,2
Bilgili; 27,8

%0 %50 %100

Dış politika bilgisine göre kümeler
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2.1.2. Dış politikaya ilgi 

“Dış politikayla ne kadar ilgili olduğunuzu 1 ile 5 arasında bir puan vererek söyler misiniz” 

sorusuna verilen cevapları yine sadeleştirerek kümelediğimizde seçmenin yarıya 

yakını (yüzde 48) dış politikaya “ilgisiz” (1-2 puan) olduğunu söylüyor. “Biraz 

ilgiliyim” diyenler (3 puan) yüzde 28 ve “ilgiliyim” diyenler (4-5 puan) yüzde 24 

oranındalar.  

 
 

Halkın dış politikaya ilgisini ve bilgi seviyesini beraberce değerlendirdiğimizde, her 100 kişi 

arasından dış politikaya ilgisiz olduğunu söyleyen 48 kişinin yalnızca 7’si bilgili iken 

38’i biraz bilgili, 3’ü ise bilgisiz. Her 100 kişiden dış politikaya ilgili olduğunu 

söyleyen 23’ünün 12’si bilgili, 11’i biraz bilgili durumda. 

   

 
 

Toplumun kendini dış politika konularında genelde ilgisiz bulmasına ve biraz bilgili olarak 

değerlendirdiğimiz bir seviyede olmasına rağmen, gerek halihazırdaki durumla ilgili 

tespitlere gerek ne yapılması gerektiğine dair görüşlere dair sorularımıza cevap 

vermeyenlerin oranı yüzde 2 ila 7 arasında oldukça düşük oranlarda seyrediyor. 

2.1.3. Milliyetçilik 

“Kendinizi ne derece milliyetçi gördüğünüzü 1 ile 10 arasında bir puan vererek söyler 

misiniz” sorusuna verilen cevap puanları üzerinden kümeleme yapıldığında, 

toplumun yüzde 66,3’ünün kendini “milliyetçi” (7-8-9-10 puan), yüzde 22,6’sının 

“mahcup milliyetçi” (4-5-6 puan) ve yüzde 11,1’inin de “anti milliyetçi” (1-2-3 puan) 

gördüğü anlaşılıyor. 

 
 

İlgisiz; 48,0 Biraz ilgili; 28,0 İlgili; 24,0

%0 %50 %100
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Bu soru ile amacımız milliyetçilik seviyesi değil, dış politikaya bakışta bu seviyenin fark 

üretip üretmediği olsa da ilginç bir bulgu dikkati çekiyor. Haziran’16 Barometresi’nin 

bulguları ile karşılaştırıldığında aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi milliyetçilik 

duyarlılığının hem ülke ortalamasında, hem de her bir partinin tabanında yükseldiği 

görülüyor. Bu bulgu 15 Temmuz Darbe Girişiminin ve son 6 aydır Suriye’ye Fırat 

Kalkanı Harekatı da dahil tüm dış gerilimlerin milliyetçilik duyarlılığının 

yükselmesine neden olduğunu gösterdiği şeklinde yorulanabilir.  

 

 
Haziran'16  Kasım'16 

AK Parti 7,24 7,65 

CHP 7,10 7,67 

MHP 8,61 8,84 

BDP/ HDP 3,86 4,49 

Diğer Partiler 6,72 7,47 

Kararsız 6,45 7,10 

Oy kullanmaz 6,18 6,38 

TÜRKİYE 6,90 7,33 

 

Demografik özelliklere, hatta siyasi tercihlere göre bile bakıldığında, doz farkları olsa da 

tüm demografik, kültürel ve ekonomik kümelerde milliyetçilik ülke ortalamasına 

yakın seviyelerde dolaşıyor. Yine de yaş, eğitim ve gelir seviyesi yükseldikçe 

milliyetçilik görece yükseliyor. Bekleneceği gibi MHP tabanı milliyetçilik bakımından 

en önde dururken, Ak Parti ve CHP tabanlarının milliyetçiliği aynı seviyede 

görünüyor.  
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Dış politikaya ilgi ve dış politikaya dair bilgi seviyesinden bakıldığında tüm kümeler 

milliyetçi görünmekle beraber, ilgi ve bilgi seviyeleri yükseldikçe milliyetçilik de 

yükseliyor.  

 

 
 

 

2.3. Dış Politikada Temel İlke ve Yaklaşımlar 

2.3.1. Dış politikada yöntem 

Bu bölümde araştırma kapsamında görüştüğümüz kişilerin dış politika meseleleri 

hakkındaki genel ilkelere ve ülkeye dair genel değerlendirmelerini ele alacağız. 

İlerleyen bölümlerde ise daha spesifik dış politika meseleleri üzerine eğileceğiz. İlk 

olarak dış politika meselesinde halk nezdinde geçerli olan yolları tespit ederek 

başlayalım. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü üzere yaklaşık olarak her dört kişiden 

üçü dış politika meselelerinde diplomasinin kullanılmasından yana, biri ise askeri 

güç kullanımın daha etkili olduğu kanısında.  
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İlgi ve özellikle bilgi seviyesi yükseldikçe diplomatik yolları kullanmak öne çıkıyor. 

 

Bu soruyu pekiştirmek için görüştüğümüz kişilere iki farklı önerme okuduk. Bunlardan ilki 

olan “Dış politikada başarı askeri zaferle değil, ekonomik gelişmeyle ölçülür” 

önermesine her iki kişiden biri ‘kesinlikle doğru’ diyerek, her 10 kişiden 8’i değişen 

ölçülerde ‘doğru’ cevabını verdi.  

 

 
 

Ancak bir sonraki grafikte de görüldüğü üzere halkın büyük çoğunluğu yine de askeri gücün 

bir ülkenin büyüklüğünü ölçmedeki en iyi gösterge olduğunu düşünüyor – her 10 

kişiden 7’sinin düşüncesi bu şekilde.  
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Önceki grafiklere birlikte baktığımızda, halkın bir taraftan dış politikada önemli güç faktörü 

olarak ekonomiyi görürken, başka bir taraftan askeri gücü bir ülkeyi büyük yapan en 

önemli gösterge olarak algıladığını görüyoruz. Bu iki durum halk nezdinde 

çatışmıyor, tam tersine örtüşüyor. Yüzde 50 hem diplomasiyi tercih ediyor, hem de 

askeri gücü önemli bir gösterge olarak görüyor. Yüzde 55 hem dış politikada 

başarının ekonomiyle ölçülebileceğine hem de aynı zaman da askeri gücün en iyi 

gösterge olduğu görüşüne katılıyor. Halk genel olarak diplomasi yanlısı bir dış 

siyaset izlenmesine kanaat getirirken, diğer bir taraftan ülkenin askeri gücünün 

önemli olduğunun altını çiziyor.  

 

2.3.2. Türkiye’nin gücü 

Bu noktada görüştüğümüz kişilere ülkemizi dünyadaki gücü bakımından ne büyüklükte bir 

güç olarak gördüklerini sorduk. Aşağıda da göründüğü üzere her üç kişiden birisi 

Türkiye’yi ‘bölgesel güç’ olarak tanımlamış. Her dört kişiden biri ise ‘orta büyüklükte 

güç’ olduğunu belirtmiş. Ölçeğin iki ayrı ucunda ise benzer oranlarda karşıt görüşler 

yer buluyor: Yüzde 12 Türkiye ‘süper güçtür’ derken, yüzde 10’luk başka bir kesim 

‘hiçbiri değildir’ cevabını vermiş.   

 
 

Ayrıştırmada en önemli faktör siyasi parti seçmenliği olmuş: cevaplar halihazırda ülkede 

devam eden kutuplaşmayı bir başka boyutuyla gözümüzün önüne seriyor.  

 

Buna göre; Ak Partililerin yüzde 20’si Türkiye ‘süper güçtür’ ve yüzde 30’u ‘büyük güçtür’ 

ifadesini kullanırken, CHP’lilerin toplamda ancak yüzde 10’dan biraz fazlası bu iki 

ifadeden birini kullanıyor. MHP’liler genel olarak Ak Partili’lere yakın cevaplar 

verirken, HDP’lilerin yüzde 30’dan fazlası ‘hiçbiri’ cevabını vermiş.  

 

Dış politikaya dair bilgi seviyesi düştükçe ve milliyetçilik arttıkça Türkiye’yi süper güç veya 

büyük güç olarak görenler artıyor.   
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2.3.3. Türkiye’nin önündeki tehlikeler ve fırsatlar 

Türkiye’nin önündeki tehlike ve fırsatlara dair iki soru da benzer bir siyasi kutuplaşmaya 

işaret ediyor. Türkiye’nin kazancı olabilecek, önündeki en önemli fırsat olarak yüzde 

35 ile en çok Müslüman ülkelerin lideri olmak, yüzde 29 ile Avrupa Birliği’ne üye 

olmak görülüyor. Yüzde 21, yani beşte bir ile Ortadoğu’nun lideri olmak da 

azımsanmayacak oranda fırsat olarak değerlendiriliyor. Her iki Ak Partiliden biri 

“Müslüman ülkelerin lideri olmak” seçeneğini Türkiye’nin önündeki en önemli fırsat 

olarak değerlendirirken, her iki CHP’liden biri “Avrupa Birliği’ne üye olmak” 

seçeneğini tercih etmiş. HDP’li seçmenin de CHP’li seçmene benzer şekilde 

yarısından fazlası Avrupa Birliği’ne üye olmayı fırsat olarak görüyor. MHP seçmeni 

seçenekler arasında daha dengeli dağılmış; yüzde 30 “Ortadoğu’nun lideri olmak”, 

yüzde 27 “Misak-ı Milli sınırlarına kavuşmak” ve yüzde 26 “Ortadoğu’nun lideri 

olmak” demiş. “Avrupa Birliği’ne üye olmayı” seçen MHP’liler aynı Ak Partililerde 

olduğu gibi en az işaret edilen fırsat olmuş.  
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Her üç kişiden birisi Türkiye’nin karşısındaki en önemli tehlike olarak “Batılı devletlerin 

Türkiye’yi bölmesini” ve diğer üçte biri “Irak ve Suriye’deki savaşa dâhil olmamızı” 

görüyor. Amerika ile karşı karşıya kalmak da önemli bir tehlike olarak görüyor. 

AB’yle ilişkilrein kopması ve Rusya’yla karşı kaşıya gelmek, tehlike olarak pek 

önemsenmemiş. Toplumun bütün kesimleri bu tehlikeleri benzer şekilde algılarken, 

bu duruma en önemli istisna “Irak ve Suriye’deki savaşa dâhil olmamıza” HDP 

seçmeninin daha fazla işaret etmesi ve yarısının en önemli tehlike olarak görmesi. 

Bu duruma ikinci önemli istisna ise CHP’lilerin yüzde 12’sinin, Türkiye ortalamasının 

iki katı oranda, “Avrupa Birliği ile ilişkilerin kopması”nı dış politikada tehlike olarak 

algılaması. 

 
 

Türkiye’nin önündeki tehlikeye bakış dış politikaya olan ilgi ve bilgiyle de farklılaşıyor. Bilgi 

veya ilgi arttıkça, ABD ile karşı karşıya gelme kaygısı azalıyor ama Batılı devletlerin 

Türkiye’yi böleceği kaygısı artıyor. Buna karşılık milliyetçilik seviyesi geriledikçe Irak 

ve Suriye’deki savaşa dahil olma kaygısı artıyor.  

 

Her ne kadar fırsatlar konusunda toplumsal kutuplaşma gözlemlesek de algılanan 

tehlikeler konusunda genel olarak toplumun farklı kesimlerinin benzer 

düşündüğünü görüyoruz.  
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2.3.4. Öykünülen ülke 

Görüştüğümüz kişilere “Devlet nizamı, hukuk düzeni, ekonomisi ve yaşam standardı 

açısından Türkiye hangi ülkeye benzese mutlu olurdunuz?” diye sorduğumuzda bir 

önceki soruda karşımıza çıkan “Batılı devletlerin Türkiye’yi bölmek istemesi” 

korkusu yerini Batılı ülkelere benzeme isteğine bırakıyor. Açık uçlu olarak 

sorduğumuz bu soruya verilen cevapları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 

kategorilendirip, ardından bu kategorileri daha da daralttık.  

 

Ülkeler 
Yüzde

  
Yüzde   Ülkeler  

ABD 7,9 7,9 Amerika Birleşik Devletleri 

AB ülkeleri 6,6 

31,0  

Avrupa Birliği ülkeleri 

  

  

  

  

  

Almanya 9,4 

İskandinav ülkeleri 7,1 

İsviçre 5,3 

Fransa 1,5 

Hollanda 1,1 

İngiltere 2,9 
4,7 

İngiliz Milletler Topluluğu 

  Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda 1,8 

Rusya 2,5 2,5 Rusya 

Müslüman ülkeler 3,0 
4,1 

Müslüman ülkeler 

  Osmanlı 1,1 

Diğer ülkeler 4,1 4,1 Diğer ülkeler 

Benzemesini istediği ülke yok 18,6 18,6 Benzemesini istediği ülke yok 

Cevap yok 27,0 27,0 Cevap yok 

Toplam 100,0 100,0 Toplam 
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Bu soruya cevap verenlerin yüzde 60’ı Türkiye’nin ABD, Avrupa Birliği ülkeleri veya İngilitere 

Millletler Topluluğu’ndakiler gibi bir Batı ülkesine benzemesini arzuluyor. Cevap 

verenlerin dörtte biri ise, Türkiye’nin benzemesini istediği, böylesi bir ülke olmadığını 

belirtiyor.   

 

 
 

Ancak, görüştüğümüz kişilere “Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken öncelikli olarak 

hangi ülke ya da ülkelerle birlikte hareket etmelidir?” diye sorduğumuzda Batılı 

ülkeler hakkındaki temkinli yaklaşımın tekrar gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Yüzde 

35, yani üç kişiden biri öncelikli olarak Müslüman ülkelerle birlikte hareket 

etmemiz, işbirliği yapmamız gerektiğine inanıyor. Amerika, AB ve diğer Batılı 

ülkelerle işbirliğine destek yüzde 24 oranında. Yüzde 14 ise tek başına hareket 

etmesini yeterli görüyor.  

 

 
 

Yukarıdaki soruya verilen cevapları bir de şu gözle değerlendirelim: Her dört kişiden biri 

Batı ülkeleri ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini düşünürken, her iki kişiden biri 

de Türkiye’nin, tarihi ve kültürel bağlarından ileri gelse gerek, Müslüman ülkeler ve 

Türki cumhuriyetlerle birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyor. Önceki 

sorularda gözlemlediğimiz siyasi kutuplaşma da bu soruya verilen cevapları en iyi 

açıklayan faktör. Ak Partili’lerin yarısı Müslüman ülkelerle hareket edilmesi 

gerektiğini belirtiyor. Öte yandan CHP seçmeni arasında en yoğun telaffuz edilen 

seçenek yüzde 35 ile Avrupa Birliği ülkeleri oluyor. MHP’li seçmenin en sık 

tekrarladığı seçenek ise yüzde 40’a yakın bir oran ile Türki Cumhuriyetler oluyor. 

HDP’li seçmen ise ikiye bölünmüş izlenimini veriyor: yüzde 30 HDP’li ‘Müslüman 

ülkeler” seçeneğini dile getirirken, yine aynı oranda HDP’li seçmen için ‘Avrupa 

Birliği ülkeleri” dış politikada tercih edilen işbirliği ortağı oluyor.    
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2.4. Dış Politikanın İç Politikaya Etkileri 

2.4.1. Doğrudan etkileri 

Dış politikanın iç politikaya olası etkilerini ölçmek için öncelikle hâlihazırda hükümetin dış 

politikasının toplum tarafından ne şekilde değerlendirildiğini göz önüne sermek 

gerekiyor. Aşağıdaki grafikte de ortaya çıktığı üzere toplumun yarısı hükümetin dış 

politikasını başarılı buluyor. Her dört kişiden biri ‘ne başarılı ne başarısız’ ifadesini 

kullanırken, yüzde 29 ise başarısız buluyor. Bu konu da beklenebileceği gibi siyasi 

kutuplaşmadan yoğun şekilde etkileniyor. Öyle ki hükümeti ‘çok başarılı’ bulduğunu 

belirtenlerin içinde Ak Partili’lerin oranı yüzde 90 civarında. 

 

 
 

Her ne kadar genel siyasi ilkeler ve meseleler hakkında siyaset üzerinden kutuplaşan bir 

toplumla karşı karşıya olsak da toplumun fikir ya da his olarak uzlaştığı meseleler 

de var. Örneğin her iki kişiden biri Ortadoğu’daki savaşın Kürt meselesini olumsuz 

etkileyeceğini düşünüyor. Ancak, toplumun bütün kesimlerinde bu cevap dağılımı 

kabaca benzer şekillerde gerçekleşiyor. Ak Partili, CHP’li, MHP’li ve HDP’li 

seçmenlerin yarısından fazlası bu savaşın Kürt meselesini olumsuz etkileyeceğini 

benzer şekillerde dile getirmişler.  

 

 
 

Aşağıdaki grafikte ise geçtiğimiz dönemde Lozan Antlaşması üzerinden dönen tartışmaların 

toplum nezdinde fazla karşılık bulmadığını görüyoruz. Her dört kişiden üçü ile 

toplumun çoğunluğu Lozan Antlaşması’nın siyasete malzeme yapılmaması 

gerektiğini düşünüyor ve yine bir önceki konu başlığında olduğu gibi bu mesele 

hakkında geniş bir toplumsal uzlaşı var.  
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2.4.2. Dış politikada korkutan ihtimaller  

“Irak ve Suriye’deki savaşın Türkiye’ye sıçramasından korkuyorum” önermesine toplumun 

büyük bir çoğunluğu katılmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun farklı kesimleri 

kabaca benzer şekillerde düşünüyor. Örneğin partili seçmen ya da etnik köken 

temel alındığında önemli bir farklılaşma görmüyoruz.  

 

 
 

Ancak, savaş tehdidini biraz daha detaylandırdığımızda toplumun farklı kesimlerinin 

doğrudan tehdidi farklı şekillerde algıladığını görüyoruz. Toplumun çok büyük kesimi 

“bu olası savaşa girmemizin beni, ailemi de etkilemesinden korkuyorum” 

önermesine katılıyor. Ancak Ak Partililer ve MHP’liler, CHP’liler ve HDP’lilere göre 

tehdidi daha az algılıyor, korkuyorlar. Yine Türkler Kürtlere, Sünni Müslümanlar da 

Alevi Müslümanlara kıyasla korktuklarını daha az belirtiyor.   

 

 
 

Toplumun büyük kesimi “Dünyanın başka yerlerindeki ülkelerin sorunlarıyla ilgilenmeseydik 

bu ülke çok daha iyi durumda olurdu” önermesine de katılıyor. Ancak, Ak Partili’ler, 

Sünni Müslümanlar, eğitim ve gelir düzeyi yüksek olanlar ve hayat tarzı Dindar 

Muhafazakâr olanlar bu önermeye daha az katılıyorlar. Türkler ve Kürtler ise uzlaşı 

içinde görünüyorlar.  
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2.5. Uluslararası Birliktelikler 

Dış politika bağlamında ayrıca Türkiye’nin hâlihazırdaki NATO üyeliği ve olası Avrupa Birliği 

üyeliği hakkında sorular yönelttik. Aşağıdaki iki grafikte de göründüğü üzere 

toplumun çoğunluğu NATO üyeliğinin devam ettirilmesine destek olsa da, Avrupa 

Birliği sözkonusu olunca terazinin ibresi yönünü az bir farkla da olsa değiştiriyor. 

Toplumun yüzde 63’ü NATO üyeliğini desteklerken, Avrupa Birliği’ne mutlaka üye 

olunmalı diyenler yüzde 45 civarında.  

 

 
 

 

 
 

Her iki üyeliğe destek verenler arasında küçük ama önemli nüanslar bulunuyor. Avrupa 

Birliği’ne mutlaka üye olunmasını savunanlar hayat tarzı Modern olanlar, gelir ve 

eğitim düzeyi yüksek olanlar, Aleviler, Kürtler ve CHP ve HDP seçmenleri. NATO 

üyeliği içinse yine hayat tarzı Modern olanların, CHP’lilerin, Alevilerin ve yüksek 

eğitim gruplarının desteğinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Gelir düzeyi farklılıkları 

desteği pek etkilemiyor ve AB üyeliğine olan desteğin tersine etnik köken bir fark 

yaratmıyor. HDP’liler ise AB üyeliğine destek gösterirken, NATO üyeliği konusunda 

diğer partilere göre daha olumsuz düşünüyorlar.  
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İlgi, bilgi ve milliyetçilik seviyelerinden bakıldığında hem NATO, hem de AB üyeliği toplumca 

kabul ediliyor. İlgi ve bilgi seviyesi düştükçe NATO üyeliğinin devamına destek de 

azalıyor. İlginç olan nokta, dış politikaya dair bilgi ve milliyetçilik seviyesi arttıkça AB 

desteğinin bir miktar da olsa düşüyor olması. 

 

2.6. Bazı Ülkelerle İlişkiler 

Dış politika açısından önem arzeden bazı ülkelerle ilişkilerimizi toplumun nasıl 

değerlendirdiğine yönelik bu bölümde ilk olarak Amerika-Türkiye ilişkilerini ele 

alıyoruz ve aşağıdaki ilk iki grafikte ortaya çıkan olumsuz duygunun üçüncü grafikte 

biraz daha dengeli hale geldiğini görüyoruz. Toplumun yüzde 85’lik çoğunluğu 

ABD’nin Türkiye’ye dostça yaklaşmadığı fikrinde ve yine yüzde 80’e yakın bir kesim 

Fetullah Gülen’i iade etmek, Suriye’de Kürtlere yardım etmek gibi dış politika 

meselelerinde Türkiye’ye düşmanca yaklaştığını belirtiyor.    

 

 
 

3,85

3,65

3,23

3,72

3,38

3,36

3,43

3,31

3,43

3,93

4,11

4,19

3,75

4,08

4,35

4,03

4,27

4,19

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Anti milliyetçi

Mahçup milliyetçi

Milliyetçi

Bilgisiz

Az bilgili

Bilgili

İlgisiz

Biraz ilgili

İlgili

Türkiye NATO üyeliğini mutlaka devam ettirmelidir.

Türkiye mutlaka Avrupa Birliği’ne üye olmalıdır.

1.Kesinlikle              2.Yanlış                            3.Ne yanlış                         4. Doğru                   5.Kesinlikle

Yanlış                                                                 ne doğru                                             Doğru
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Gülen’i iade etmek ve Suriye’de Kürtler üzerinden daha net ve doğrudan bir soru 

yöneltmek, cevapların da farklılaşmasına neden oluyor. Örneğin, Türkler 

Amerika’nın düşmanca davrandığına Kürtlere kıyasla daha fazla inanıyor. Ak Partili 

ve MHP’li seçmen ise Amerika’nın düşmanca davrandığına HDP’li seçmene kıyasla 

daha fazla inanıyor – CHP’li seçmen ise his olarak daha ortada bir yerde 

konumlanmış durumda.   

 

 
 

Ancak, “Amerika ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği daha da güçlenmelidir” önermesini 

okuduğumuzda toplumun bu sefer kabaca ikiye bölündüğünü, ama fikri 

desteklemeyenlerin yüzde 59 ile daha fazla olduğunu görüyoruz. HDP’liler 

destekleme, MHP’lilerde de desteklememe eğiliminde. Ak Partililer ve MHP’liler 

birlikte hareket ederken, CHP yine daha ortada bir yerlerde konumlanmış durumda.  

 

 
 

 

Amerika’nın tavrını düşmanca bulmakla işbirliğini güçlendirme fikrini desteklemenin, 

toplumda çelişen görüşler olmadığı söylenebilir. Üç kişiden biri hem Amerika’nın 

tavrını dostça bulmuyor hem de işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.  

 

Amerika ile işbirliğine alternatif olarak illa ki Rusya ile işbirliğinin görülmediğini görüyoruz. 

Toplum Rusya’yla işbirliği konusunda da kabaca ikiye bölünmüş durumda. Bir 

tarafta toplam yüzde 57 ile olumlu fikir beyan edenler bulunurken, diğer tarafta 

yüzde 43 ile olumsuz fikir beyan edenler bulunuyor. Ancak buradaki kutuplaşma 

siyasetten beslenmiyor, seçmenler arasında Rusya ile işbirliğine dair olumlu ve 

olumsuz fikirler herhangi bir ayrışma yaratmıyor. Ayrışma ekonomik kaynaklı, çünkü 

gelir düzeyi arttıkça Rusya ile işbirliğinin güçlenmesini isteyenlerin de oranı artıyor.  
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Aşağıdaki iki grafikte ise Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendiriyoruz. Toplumun yüzde 65’i 

Türkiye’nin Filistin-İsrail sorununun çözüm sürecinde rol oynamasını destekliyor, 

ancak farklı toplumsal kitleler arasında ayrışma gözlemliyoruz. Hayat tarzı Modern 

olanlar, Geleneksel ve Dindar Muhafazakârlara kıyasla Türkiye’nin olası rolünü daha 

az destekliyorlar. Önermeyi en fazla Ak Partili’ler sonra sırasıyla MHP’liler ve 

HDP’liler destekliyor. CHP’liler ise Türkiye’nin Filistin-İsrail çözüm sürecinde rol 

oynamasını en az destekleyen seçmen kitlesi oluyor.  

 

 
 

İsrail ile ilişkiler konusunda ikinci bir önerme ise “Türkiye’nin İsrail ile barışması doğru 

olmuştur” şeklindeydi. Buna göre toplum kabaca yine ikiye bölünmüş görünüyor, 

yüzde 57’i İsrail ile barışmayı doğru bulmazken, yüzde 43 doğru buluyor. İlk bakışta 

bir kutuplaşma olabileceği izlenimine kapılsak da parti seçimine, etnik kökene ve 

mezhebe ya da hayat tarzına göre pek fark görünmüyor.  

 

 
 

Son olarak yoğun dış politika gündemimizde önceliği bulunmayan ancak önemli 

bulduğumuz Ermenistan ile sınırın açılması meselesine değinelim. Aşağıdaki 

grafikte de ortaya çıktığı üzere toplumun yüzde 66’sı Ermenistan ile diplomatik 

ilişkilerin kurulmasına ve sınırın açılmasına destek vermiyor. Bu soruya verilen 

cevaplardaki en büyük ayrışma siyasi parti seçmenliği, etnik köken ve mezhep 

üzerinden ortaya çıkıyor. Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurulması ve sınır 

açılması konusunda HDP’liler, Kürtler ve Aleviler diğer bütün gruplara kıyasla daha 

olumlu düşünüyor. 
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2.7. Ortadoğu 

Bu bölümde ise toplumun Ortadoğu’daki çeşitli dış politika meselelerine nasıl baktığına 

eğileceğiz. İlk olarak görüştüğümüz kişilere “Türkiye Ortadoğu ülkeleri için rol 

modeldir” önermesini okuduk. Aşağıdaki grafikte de göründüğü üzere toplumdaki 

her dört kişiden biri bu önermeye değişen derecelerde olsa da katılıyor. Ancak, kişi 

kendini Modern olarak gördükçe Türkiye’yi Ortadoğu ülkeleri için rol model olarak 

görme olasılığı azalıyor. Benzer bir farklılaşmayı etnik köken ve mezhep üzerinden 

de gözlemliyoruz. Türkler ve Sünni Müslümanlar rol model olarak görmeye daha 

meyilli, Kürtler ve Aleviler biraz daha temkinli. Benzer bir ayrışmayı siyasi parti 

tercihi üzerinden de görüyoruz: Önermeye en fazla Ak Partili’ler katılıyor ve bunu 

MHP’liler takip ediyor. Önermeye en az katılanlar ise HDP’liler.  

 

 
 

Görüştüğümüz kişilere “Ortadoğu’da barışın önündeki en büyük engel hangisidir?” şeklinde 

bir soru yönelttik. Aşağıdaki grafikte de göründüğü üzere her üç kişiden biri ‘dış 

ülkelerin karıştırmaları’ cevabını vermiş. Yüzde 30’a yakın bir kesin ‘enerji 

kaynaklarının paylaşım kavgası’ seçeneğini, yüzde 25 ise ‘mezhep ve din savaşları’ 

seçeneklerini işaretlemiş. Buradaki belki de en ilginç nokta Ortadoğu’da barışın 

önündeki engel olarak saydığımız seçenekler arasında “devletlerin kendi 

yönetimleri” seçeneğinin yüzde 9 ile en az işaretlenen seçenek olması. Öyle 

görünüyor ki, Türkiye toplumu Ortadoğu’da süregiden çeşitli çatışmaları genel 

‘dışarı’ kaynaklı olarak değerlendiriyor.  
 

 

9 6 11 13 21 41

% 0 % 50 % 100

Türkiye Ortadoğu ülkeleri için rol modeldir. 

Kesinlikle yanlış Yanlış Kısmen yanlış Kısmen doğru Doğru Kesinlikle doğru
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Bu soruyu takiben görüştüğümüz kişilere açık uçlu olarak “Ortadoğu’da barışa en fazla 

engel devlet, örgüt ya da siyasi kişilik hangisidir?” sorusunu yönelttiğimizde ise 

‘ABD’ yüzde 41 ile en fazla zikredilen seçenek oluyor. Bunu yüzde 4’lük ‘Batılı 

Devletler’ cevabı ile birlikte düşündüğümüzde ise yine yaklaşık olarak toplumdaki 

her iki kişiden birinin Ortadoğu’da barışa engel olarak Ortadoğu dışından aktörleri 

gördüğünü bir kere daha gözlemlemiş oluyoruz.  

 

Ortadoğu içinden verilen cevaplar ise sırasıyla yüzde 15 ile IŞİD/DAEŞ seçenekleri ve yüzde 

12 ile İsrail seçeneği oluşturuyor. Soruyu görüştüğümüz kişilere açık uçlu olarak 

yönelttiğimiz için ‘diğer cevaplar’ seçeneği ise birbirinden farklı aktörlere işaret 

ediyor. Bunlar arasında her biri yüzde 2’lik bir oranda olmak üzere ‘Recep Tayyip 

Erdoğan’, ‘Rusya’ ve ‘İran’ cevapları takip ediyor. Daha az zikredilen cevaplar ise 

‘terör örgütleri’ ve ‘FETÖ’ olmuş.      

 

 
 

Takip eden üç grafikte ise Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politikasını doğrudan 

ilgilendiren ve hatta iç politika meselesi sayılabilecek Irak ve Suriye ile ilgili 

sorduğumuz sorulara verilen cevapları görüyoruz. İlk grafikteki “Kuzey Irak Kürt 

yönetimiyle ilişkilerin dostça olması doğrudur” önermesine her iki kişiden biri 

katılırken, biri katılmıyor. Buradaki en büyük fark Türkler ve Kürtler arasında 

gerçekleşiyor. Kürtler Türklere göre Kuzey Irak Kürt yönetimiyle ilişkilerin dostça 

olmasını çok daha fazla destekliyor. Aleviler de Sünnilere göre bu önermeye daha 

fazla destekliyorlar. Partili seçmene baktığımızda ise Ak Partili ve CHP’li seçmenin 

birlikte hareket ettiğini, benzer düşündüğünü görüyoruz. Ak Partililer ve CHP’liler bu 

dostça ilişki fikrine çıkmaya biraz daha meyillilerken, HDP’lilerin desteklemeye 

yöneldiğini görüyoruz.  

 

 
 

İkinci olarak ”Türkiye Musul ve Kerkük’e doğrudan askeri müdahalede bulunmalıdır” 

önermesine her iki kişiden biri katılırken, biri katılmıyor. Kürtler ve özellikle HDP’liler 

25 12 13 10 14 25
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Kuzey Irak Kürt yönetimiyle ilişkilerin dostça olması 

doğrudur. 
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müdahaleye şiddetle karşı çıkarken, Türkler, Ak Partili’ler ve özellikle MHP’liler 

müdahaleyi destekliyor.  

 

 
 

Üçüncü olarak “Suriye’de Kürtlerin devlet kurmasına engel olunmalıdır” önermesinde ise, 

toplumun yüzde 67’si önermeye katılmak suretiyle, Kürtlerin Suriye’de devlet 

kurmasına karşı çıkıyor. Ancak Kürtlerin üçte ikisi, HDP’lilerin dörtte üçü Kürtlerin 

devlet kurmasına engel olunması gerektiği fikrine katılmıyor.  

 

 
 

Görüştüğümüz kişilere “Türkiye gerekiyorsa Esad ile barışmalıdır” önermesini 

okuduğumuzda ise yine toplumun çok büyük çoğunluğunun buna karşı çıktığını 

görüyoruz. Buna göre toplumun yüzde 66’sı bu önermeye karşı. Yine bir önceki 

soruda olduğu gibi Kürtler ve HDP’liler Türkler ve diğer partililere göre gerektiğinde 

Esad ile barışılması gerektiğini belirtiyorlar. Benzer bir farklılaşma mezhep 

üzerinden de ortaya çıkıyor; Aleviler Sünnilere kıyasla Esad ile barışılabileceğini 

daha fazla belirtiyorlar. 
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2.8. Dış Politika Değerlendirmesi 

2.8.1. Boyut Analizi 

Dış politikaya dair kullanılan ve cevapları ölçekli olan 20 soru kullanılarak “boyut analizi” 

(factor analysis) yapıldığında istatistik olarak anlamlı olan 7 soru ve 3 boyut ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Birinci boyutu oluşturan soruların 4’ü de ülke hayatını ve bireysel hayatları doğrudan 

etkileyecek olan, durumdan kaygı ifade eden sorular olduğu görülmektedir. Dikkat 

edilirse Musul ve Kerkük’e müdahale sorusu negatif sonuç üretmektedir. İkinci 

boyut iki büyük küresel güçle, ABD ve Rusya ile ilişkilere bakış üzerinden 

şekillenmektedir. Üçüncü boyut ise Filistin-İsrail sorununa taraf olup olmamaya dair 

sorudan oluşmaktadır. 

 

Component Matrixa 

  

Component 

1 2 3 

Bu olası savaşa girmemizin beni, ailemi de 

etkilemesinden korkuyorum. 
,812 ,041 ,310 

Irak ve Suriye’deki savaşın ülkemize sıçramasından 

korkuyorum. 
,780 ,065 ,327 

Türkiye Musul ve Kerkük'e doğrudan askeri müdahalede 

bulunmalıdır. 
-,568 ,241 ,534 

Dünyanın başka yerlerindeki ülkelerin sorunlarıyla 

ilgilenmeseydik, bu ülke çok daha iyi durumda olurdu. 
,567 ,118 ,184 

Rusya ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği daha da 

güçlenmelidir. 
,030 ,788 -,272 

Amerika ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği daha da 

güçlenmelidir. 
,182 ,756 -,320 

Türkiye Filistin-İsrail sorununun çözümünde rol 

oynamalıdır. 
-,394 ,446 ,610 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 

Tespit edilen bu boyutların anlamlı olup olmadığına kümeler üzerinden baktığımızda ilginç 

bulgular göze çarpmaktadır. 

 

Dış politikaya dair bilgi seviyesi, ilgi seviyesi yükseldikçe kaygılı olma hali 

yoğunlaşmaktadır. Milliyetçilik seviyesi düştükçe de kaygı seviyesi 

yoğunlaşmaktadır. Ailesinde ya da akrabalarında asker-subay olanların kaygı 

seviyesi olmayanlara göre az da olsa yüksektir. Fakat dikkat çekici olan hemen 

hemen tüm kümelerin kaygılı pozisyonda olmasıdır. 
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Kayda değer farklılaşma siyasi tercihlere göre bakıldığında ortaya çıkmaktadır. Dört 

partinin de tabanı kaygılı olsa da CHP ve HDP tabanlarının kaygı seviyesi Ak Parti ve 

MHP tabanlarına göre ciddi oranda yüksektir.  

 

İkinci boyut olan ABD ve Rusya ile ilişkiler meselesinde daha önceki analiz bölümlerinde 

değindiğimiz gibi tüm seçmen her iki büyük ülkeyle de ilişkilerin geliştirilmesini 

arzularken Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi çok daha kuvvetle istenmektedir. 

 

Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi tüm partilerin 

tabanlarınca neredeyse aynı dozda istenirken ABD’yle ilişki en düşük MHP’de, en 

yüksek de HDP tabanında karşılık bulmaktadır. 

 

Dış politikaya dair bilgi seviyesi yükseldikçe Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi arzusu 

yükselmekte, düştükçe Rusya kadar ABD ile ilişkinin güçlendirilmesi talebi de 

edilmektedir. 

 

Dış politikaya ilgi ve milliyetçilik seviyesi yükseldikçe de Rusya öne çıkmakta, düştükçe ABD 

ilişkisi de daha kuvvetle arzulanmaktadır. 
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2.8.2. Dış Politikaya Bakışta Kümelenmeler ve Kümelerin Profili 

İstatistiki olarak anlamlı olan bu üç boyut ve dış politikaya dair temel ilkeleri kapsayan 

sorular kullanılarak bir kümeleme analizi (clustering analysis) yapıldığında toplumun 

istatistiki olarak da tanımlı ve anlamlı iki kümeye ayrıştığı görülmektedir.  

 
Toplumun yüzde 35,6’sı “kaygılılar” olarak isimlendirdiğimiz bir küme, diğer yüzde 64,4’ü 

ise “ataklar” olarak isimlendirdiğimiz bir başka küme oluşturmaktadır. Dış politikaya 

bakışı oldukça farklı olan bu iki kümenin demografik, siyasal, kültürel ve ekonomik 

profillerinde de somut farklar görülmektedir. 
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Eğitim seviyesi ve gelir seviyesi yükseldikçe kaygılı kümede olanların oranı artmaktadır. 

Hayat tarzı Modern olanlar, gençler, kadınlar arasında da kaygılı kümede olanların 

oranı daha yüksektir. 

 

Türklere kıyasla Kürtler, Sünnilere kıyasla Aleviler arasında da kaygılı kümede olanlar daha 

fazladır. 
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Özellikle de siyasi tercihler üzerinden bakıldığında CHP ve HDP seçmenlerinin üçte ikisi 

kaygılı kümededir. 

 

Dış politika kümelerinin dış politikaya ilgileri, bilgileri, milliyetçilik ve kaygı seviyeleri 

bakımından kıyaslandığında, “ataklar” daha milliyetçi ve dış politikayla ilgililerken, 

“kaygılılar” dış politikada daha bilgili ve aynı zamanda daha kaygılılardır. 

 

 
 

 

2.8.3. Dış Politika Kümelerinin Dış Politikaya Bakışları 

 

Türkiye’nin önündeki tehlikeler ve fırsatlar 

 

Türkiye’nin önündeki tehlikeler konusunda da fırsatlar konusunda da iki küme arasında 

kayda değer bir değerlendirme farkı gözlenmektedir. 

 

“Ataklar” için “Batının Türkiye’yi bölmek istemesi” (yüzde 42) ve “Irak-Suriye’deki savaşa 

dahil olmak” (yüzde 26) en önemli tehlikelerdir. Buna karşılık “kaygılılar” için en 

büyük tehlike “Irak-Suriye’deki savaşa dahil olmak” (yüzde 41) ve “ABD ile karşı 

karşıya gelmektir” (yüzde 25).  

 

“Ataklar” için en önemli fırsat “Müslüman ülkelerin lideri olmak” (yüzde 51) ve “Orta 

Doğu’nun lideri olmaktır” (yüzde 30). Halbuki “kaygılılara” göre en büyük fırsat 

yüzde 82 oranıyla Avrupa Birliğine üye olmaktır. 
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Türkiye’nin gücü 

“Ataklar”ın yüzde 40’ına göre Türkiye bölgesel güç, yüzde 22’sine göre büyük güç, yüzde 

21’ine göre orta büyüklükte güçtür. “Kaygılılar”ın yüzde 30’una göre Türkiye orta 

büyüklükte güç, yüzde 28’ine göre bölgesel güçtür ve yüzde 25’ine göre “hiçbiri 

değildir”. 

 

 

Türkiye hangi ülkelerle beraber hareket etmeli? 

İki küme arasında bu konuda da ciddi farklılıklar gözlenmektedir. “Ataklara” göre dış 

politikada Müslüman ülkelerle (yüzde 46) ve Türki devletlerle (yüzde 20) birlikte 

hareket edilmelidir. “Kaygılılara” göre ise Avrupa Birliği ile (yüzde 34) ve ABD ile 

(yüzde 15) birlikte hareket edilmelidir. 
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Türkiye'nin karşısındaki en önemli tehlike hangisidir?

Amerika ile karşı karşıya gelmek Avrupa Birliği ile ilişkilerin kopması

Batılı devletlerin Türkiye’yi bölmek istemesi Irak ve Suriye'deki savaşa dâhil olmamız

Rusya ile karşı karşıya gelmek

82 10

19

4

51

3

30

% 0 % 50 % 100

Kaygılılar

Ataklar

Türkiye'nin karşısındaki en önemli fırsat hangisidir?

Avrupa Birliği’ne üye olmak Misak-ı milli sınırlarına kavuşmak

Müslüman ülkelerin lideri olmak Ortadoğu’nun lideri olmak
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Türkiye hangi ülkeye benzese mutlu olurdu? 

“Atakların” yüzde 35’i için Avrupa Birliği ülkeleri rol modeliyken, yüzde 31’i için de rol 

model olan bir ülke yoktur.  “Kaygılıların” yüzde 57’si için ise Avrupa Birliği ülkeleri 

rol modelidir. 

 

 
 

Dış politikada hangi güç, hangi başarı… 

Dış politikada hangi yöntemin daha doğru, daha etkili olduğuna bakıldığında, iki küme de 

diplomatik yolların önemli olduğunu düşünmektedir. “Ataklar”ın dörtte biri askeri 

güç kullanmayı öne koymaktadır. 

 

 
 

Yine de iki küme askeri gücün öneminde mutabık görünmektedirler. Fakat dış politikada 

başarının askeri değil, ekonomik gelişmeden kaynaklanması konusunda zıt fikirde 

oldukları görülmektedir. “Kaygılılara” göre dış politikada başarının ekonomik 

gelişmeyle ölçülmesi önemliyken, “ataklar” bunun tersini düşünmektedirler.  

 

15

5

34

6

15

46

10

12

9

20

16

12

% 0 % 50 % 100

Kaygılılar

Ataklar

Türkiye'de dış politikada hangi ülkelerle birlikte hareket 

etmelidir?

Amerika ve diğer batılı ülkelerle Avrupa Birliği ülkeleriyle Müslüman ülkelerle

Rusya, Çin gibi doğu ülkeleriyle Türki Cumhuriyetlerle Tek başına

Amerika Birleşik 

Devletleri 14

9

Avrupa Birliği ülkeleri

57

Avrupa Birliği ülkeleri

35

7

6

4

4

2

6

4

9

13

Benzemesini istediği 

ülke yok; 31

% 0 % 50 % 100

Kaygılılar

Ataklar

Türkiye hangi ülkeye benzese mutlu olurdunuz?

İngiliz Milletler Topluluğu Rusya Müslüman ülkeler Diğer ülkeler

Diplomatik yolları 

kullanmak 83

74

Askeri gücü 

kullanmak 17

Askeri gücü 

kullanmak 26

% 0 % 50 % 100

Kaygılılar

Ataklar

Dış politikada hangi yöntem daha doğru, daha etkilidir?
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İç politikada dış politika 

Her iki küme Lozan antlaşmasının siyasete malzeme yapılmaması ve Ortadoğu’daki 

savaşın Kürt meselesine olumsuz etkisi olacağı konularında mutabıklardır. 

 

Buna karşın farklılaşma Ak Parti’yi dış politikada başarılı ya da başarısız bulmakla ilgilidir. 

Ak Parti dış politikada “ataklar”a göre başarılı,  “kaygılılara” göre ise başarısızdır. 

 
 

Uluslararası ilişkiler 

Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği, İsrail ile barışılmasının doğru olduğu fikirlerinde 

doz farkı olsa da iki küme hemfikirdir. İsrail-Filistin sorununda Türkiye’nin arabulucu 

olması gerektiği görüşünde iki küme mutabık olsa da, ataklar daha kuvvetli tutum 

almaktadırlar. Buna karşılık ABD ile ilişkilerin geliştirilmesinde iki küme mutabık 

olsa da, kaygılılar daha kuvvetli tutum almaktadırlar. Birbirine zıt tutum ise 

Ermenistan ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu konuda 

ataklar olumsuz düşünürlerken, kaygılılar olumlu fikirdedir ve geliştirilmesini 

desteklemektedir. 

 

 

4,60

3,79

3,20

2,60

1 2 3 4 5 6

Kaygılılar

Ataklar

Dış politikada başarı, büyüklük

Dış politikada başarı askeri zaferle değil, ekonomik gelişmeyle ölçülür.

Askeri güç bir ülkenin büyüklüğünü ölçmedeki en iyi göstergedir.

<< - Kesinlikle katılmıyorum                                                                                             Kesinlikle katılıyorum ->> 



 

KONDA KASIM BAROMETRESİ ‘16                         DIŞ POLİTİKA  36 

 
Ortadoğu meseleleri 

Türkiye’nin Ortadoğu ülkelerine rol model olduğu ve Suriye’de Kürtlerin devlet kurmasına 

engel olunması meselelerinde iki küme benzer görüşte olsalar da, ataklar bu fikirleri 

daha kuvvetli biçimde desteklemektedirler. Kuzey Irak Kürt yönetimiyle ilişkilerin 

dostça olması fikri de iki kümece kabul edilmiş gibi görünse de, kaygılılar bu fikri 

daha kuvvetli biçimde desteklemektedirler. 

 

Esad ile barışmak ve Musul-Kerkük’e müdahale meselelerinde ise iki küme zıt pozisyon 

almaktadırlar. Ataklar Esad’la barışmaya karşı, Musul-Kerkük’e askeri 

operasyondan yana pozisyon alırlarken, kaygılılar Esad’la barıştan yana, Musul-

Kerkük’e askeri operasyona karşı çıkmaktadırlar.  

 

3,92

3,82

3,58

3,03

3,20

2,60

3,56

4,57

3,41

3,22

1 2 3 4 5

Kaygılılar

Ataklar

Uluslararası ilişkiler

Türkiye'nin İsrail ile barışması doğru olmuştur.

Türkiye Filistin-İsrail sorununun çözümünde rol oynamalıdır.

Ermenistan’la diplomatik ilişkiler kurulmalı ve sınır açılmalıdır.

Amerika ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği daha da güçlenmelidir.

Rusya ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği daha da güçlenmelidir.

1. Yanlış                                                                                                                    5. Doğru

3,92

4,88

2,79

4,17

3,12

2,70

3,68

3,49

3,78

4,60

1 2 3 4 5

Kaygılılar

Ataklar

Orta Doğu sorunları

Suriye'de Kürtlerin devlet kurmasına engel olunmalıdır.

Kuzey Irak Kürt yönetimiyle ilişkilerin dostça olması doğrudur.

Türkiye gerekiyorsa Esad ile barışmalıdır.

Türkiye Musul ve Kerkük'e doğrudan askeri müdahalede bulunmalıdır.

Türkiye Ortadoğu ülkeleri için rol modeldir.

1. Yanlış                                                                                                                    5. Doğru
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2.9. Değerlendirme ve Yorum 

 

İlgi, bilgi ve milliyetçilik 

Dış politikaya bakış ve değerlendirmelerde bekleneceği gibi bireylerin bu alanla ne derece 

ilgilendikleri ve bilgi seviyeleri önemli rol oynuyor. Daha başka bir ifadeyle dış 

politikaya bakıştaki farklılaşmaları yaş, gelir, yaşanılan yer gibi kategorilerden daha 

ziyade ilgi ve bilgi belirliyor. Bir de elbette siyasi tercihler ve milliyetçilik seviyesi de 

etki ediyor. 

 

İkinci tespitimiz milliyetçilik demografik ve ekonomik kümelere göre değil Türk-Kürt 

ekseninde hareket ediyor. Aşağıdaki çoklu mütekabiliyet analizi (multiple 

correspondance analysis) sonucu oluşan grafikte bu durum açıkça görülüyor. 

Anımsamak gerekirse bu analizin sonucu oluşan ve bizim “toplumun topografik 

haritası” olarak adlandırdığımız grafik gösteriyor ki toplumun içindeki farklılaşmaları 

iki eksen açıklıyor. Birinci (yatay eksen) Türk-Kürt ekseni, ikincisi de (dikey eksen) 

sosyo-ekonomik gelişmişlik ekseni. Grafikte de görüldüğü gibi ve ilgili bölümde 

uzunca analiz ettiğimiz gibi milliyetçilik sosyo-ekonomik gelişmişliğe göre değil Türk-

Kürt ekseninde hareket ediyor. Bir başka deyişle farklı eğitim veya gelir 

seviyelerinde, farklı siyasi tercihlerde bulunan insanlar milliyetçilik duygusunda 

paralel hareket ediyorlar. 
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Bir yanda siyasetin etkilediği algılar, diğer yanda siyasetin etkileme gücünün sınırları 

Yukarıda da değindiğimiz gibi siyasi tercihler dış politikaya bakıştaki farklılıkları oldukça 

önemli bir açıklayıcısı. Önümüzde bir yandan yaşanan kutuplaşma, diğer yandan 

siyasetçilerin politikalarından, yaklaşımlarından etkilenmemiş bir kamuoyu var 

olamayacağı gerçeği karşısında bu durum bir bakıma doğaldır. Dolayısıyla verilen 

cevapları, ülkedeki özellikle son beş yıldır yoğunlaşarak ve hatta yakın, sıcak savaş 

tehlikesine dönüşerek sürmekte olan dış politika gelişmeleri konusunda hâkim 

siyasi söylemden bağımsız görüşler olarak ele almak mümkün değildir.  

 

Dolayısıyla ilgi ve bilgi seviyeleri düşük olmakla beraber özellikle ülkenin önündeki tehditler 

ve fırsatlar gibi konularda hakim siyasi söylemden oldukça etkilenmiş bulgular 

görülüyor. 

 

Örneğin Ak Partili’lerin yüzde 20’si Türkiye için ‘süper güçtür’ ifadesini ve yüzde 30’u 

‘büyük güçtür’ ifadesini kullanırken, CHP’lilerin toplamda ancak yüzde 10’dan biraz 

fazlası bu iki ifadeden birini kullanıyor. MHP’liler genel olarak Ak Partililere yakın 

cevaplar verirken, HDP’lilerin yüzde 30’dan fazlası ‘hiçbiri’ cevabını vermiş. 

 

Ama öte yandan bulgular siyasetin ve siyasetçilerin toplumun görüş ve algılarını etkileme, 

yönlendirme ve manipüle etme kapasitelerinin de sınırı olduğunu gösteriyor. 

Örneğin Lozan antlaşmasının iç politikaya malzeme olmaması konusunda geniş bir 

mutabakat var. Ak Parti’lilerin yüzde 58’i, CHP’lilerin yüzde 84’ü, MHP’lilerin yüzde 

69’u, HDP’lilerin yüzde 54’ü, Lozan antlaşmasının siyasete malzeme olmaması 

konusunda hemfikir.  

 

Kabaca şunu söylemek mümkün: her ne kadar fırsatlar konusunda toplumsal kutuplaşma 

gözlemlesek de, algılanan tehlikeler konusunda genel olarak toplumun farklı 

kesimlerinin siyasetin etkilerinden kurtularak benzer düşündüğünü görüyoruz. 

 

Toplum bir biçimde denge kuruyor.  

Dış politikada önemli güç faktörü olarak bir taraftan ekonomiyi gören toplum diğer taraftan 

askeri gücün bir ülkeyi büyük yapan en önemli gösterge olarak algılıyor. Buna göre 

bu iki durum toplum nezdinde çatışmıyor, tam tersine örtüşüyor. Toplum genel 

olarak diplomasi yanlısı bir dış siyaset izlenmesine kanaat getirirken, diğer bir 

taraftan ülkenin askeri gücünün önemli olduğunun altını çiziyor. 

 

Yüzde 60 Türkiye’nin bir Batı ülkesine benzemesini arzuluyor. Halbuki diğer yandan aynı 

toplumun yarıdan fazlası Müslüman ülkelere veya Orta Doğu’ya liderlik iddiası 

taşıyor. 

 

Bir yanda ulusal korku, diğer yanda bölgesel iddia 

100 seçmenin 31’i Müslüman ülkelerin, 21’i de Ortadoğu’nun lideri olmayı fırsat olarak 

görüyor. Ak Partili’ler arasında bu oranlar yükseliyor: yarısı Müslüman ülkelerin, 

dörtte biri de Ortadoğu’nun lideri olmayı fırsat görüyor. Tüm seçmenlerin de özellikle 

AkParti’lilerin de tehlike tanımı Batı’nın Türkiye’yi bölmek istemesi. Ak Partili her 

100 seçmenin 40’ı ve MHP’lilerin 43’üne göre Batı Türkiye’yi bölmeye çalışıyor.  

CHP’lilerin de 25’i bu korkuya sahip. Buna karşılık her 100 Ak Partili’nin 77’si, 
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MHP’linin 55’i ya Müslüman devletlerin ya da bölgenin lideri olma hayali kuruyor. 

Bunun yanı sıra her 100 Ak Partili’nin 56’sı, MHP’lilerin 62’si, CHP’lilerin de 25’i 

Musul-Kerkük’e askeri operasyonu doğru görüyor. 

 

Toplumda Batılı devletlerin ülkeyi bölmek istediği korkusu ile Müslüman devletlerin ya da 

Ortadoğu’nun lideri olmak iddiası beraber çalışıyor. Korku içe kapanarak değil, 

bölgesel liderlik iddiası ile beraber yaşanıyor. 

 

Kürtlere bakış önemli bir noktaya işaret ediyor 

Gerek Ortadoğu’daki gerilimin Kürt meselesine etkisi, gerekse de Irak’taki ve Suriye’deki 

Kürtlerin devletleşmelerine bakış dış politikadaki en önemli meselelerimizden 

birisinin Kürtlere ve Kürt meselesine bakıştan kaynaklandığını gösteriyor. 

 

Aşağıdaki çoklu-mütekabiliyet analizi grafiğinden de görüldüğü gibi ve bir çok dış politika 

meselesinde gözlendiği gibi pozisyon ve tutumlar Türk-Kürt ekseninde gelişiyor ya 

da hareket ediyor. 
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Bir yandan toplum Ortadoğu’daki savaşın Kürt meselesine olumsuz etki edeceğini 

düşünenler Ak Parti’liler içinde yüzde 48’i, CHP’lilerin yüzde 60’ı, MHP’lilerin yüzde 

52’si, HDP’lilerin yüzde 55’i oranında. Görüldüğü gibi her partinin tabanının yarısı bu 

risk konusunda hemfikirler. 

 

Öte yandan toplumun yarısı Suriye’de Kürtlerin devlet kurmasına, Irak Kürt devleti ile 

ilişkilerin geliştirilmesine karşı çıkıyor. Dolayısıyla toplumdaki farklılaşma bir yandan 

siyasi kutuplaşma ve Türk-Kürt ekseninde gelişirken, diğer yandan da Kürt 

meselesine genel bir bakış ve hissiyattan kaynaklanıyor.  
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3. ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ    

3.1. Araştırmanın Genel Tanımı 

 

Bu raporun dayanağı olan araştırmalar, KONDA Barometresi aboneleri için, KONDA 

Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırmanın saha çalışması 5-6 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, 

Türkiye’deki 18 yaş üstü yetişkin nüfusun, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki 

siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini yansıtmaktadır. 

 

Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunu temsil edecek deneklerin 

tercihlerindeki eğilim ve değişimleri belirlemek ve izlemek için tasarlanmış ve 

uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 

1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,3’dür. 

 

3.2. Örneklem 

 

Örneklem, ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine dayalı mahalle ve köylerin 

nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri verileri ile 1 Kasım 2015 Genel seçimlerinin 

mahalle ve köy sonuçları katmanlandırılarak hazırlanmıştır.  

 

Yerleşim yerleri önce kır/kent/metropol olarak ayrıştırılmış ve 12 bölge esas alınarak 

örneklem tespit edilmiştir.  

 

Araştırma kapsamında, 31 ilin merkez dahil 118 ilçesine bağlı 152 mahalle ve köyünde 

2552 kişiyle hanelerinde yüzyüze görüşülmüştür. 

 

Gidilen il 31 

Gidilen ilçe 118 

Gidilen mahalle/köy 152 

Görüşülen denek 2552 

 

Her bir mahallede gerçekleştirilen 18 anket için yaş ve cinsiyet kotası uygulanmıştır. 

 

Yaş grubu Kadın Erkek 

18-32 yaş 3 denek 3 denek 

33-48 yaş 3 denek 3 denek 

49 yaş ve üstü 3 denek 3 denek 
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 Düzey 1 (12 bölge) Gidilen iller 

1 İstanbul İstanbul 

2 Batı Marmara  Edirne, Tekirdağ 

3 Ege  Denizli, İzmir, Kütahya 

4 Doğu Marmara  Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Uşak 

5 Batı Anadolu  Ankara, Konya  

6 Akdeniz  Adana, Antalya, Hatay, Mersin   

7 Orta Anadolu  Kayseri, Sivas       

8 Batı Karadeniz  Samsun, Tokat 

9 Doğu Karadeniz Giresun, Trabzon 

10 Kuzeydoğu Anadolu Erzurum, Erzincan 

11 Ortadoğu Anadolu  Malatya, Van, Elazığ 

12 Güneydoğu Anadolu  Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin 

 

 

Görüşülen deneklerin bölgelere ve yerleşim yerleri türüne göre dağılımı aşağıdaki 

tablodadır.  

 

 Anketin yapıldığı bölge Kır Kent Metropol Toplam 

1 İstanbul   % 19,6 % 19,6 

2 Batı Marmara % 0,3 % 3,5 % 0,7 % 4,5 

3 Ege % 2,1 % 6,5 % 5,4 % 14,1 

4 Doğu Marmara % 1,4 % 2,8 % 6,2 % 10,4 

5 Batı Anadolu  % 2,0 % 7,0 % 8,9 

6 Akdeniz % 1,8 % 5,2 % 5,3 % 12,3 

7 Orta Anadolu % 0,7 % 2,4 % 1,4 % 4,5 

8 Batı Karadeniz % 1,9 % 3,4 % 0,6 % 5,9 

9 Doğu Karadeniz % 1,4 % 2,1  % 3,6 

10 Kuzeydoğu Anadolu % 1,5 % 1,4  % 2,9 

11 Ortadoğu Anadolu % 1,4 % 2,8 % 0,7 % 4,9 

12 Güneydoğu Anadolu % 2,2 % 2,6 % 3,5 % 8,3 

 Toplam % 14,7 % 34,8 % 50,5 % 100,0 
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4. TÜM CEVAP DAĞILIMLARI  

4.1. Deneklerin Profili 

Cinsiyet Yüzde 

Kadın 44,3 

Erkek 55,7 

Toplam 100,0 
 

Yaş Yüzde 

18 - 32 yaş 34,0 

33 - 48 yaş 37,1 

49+ yaş 28,8 

Toplam 100 
 

Eğitim durumu Yüzde 

Okuryazar değil 4,5 

Diplomasız okur 2,2 

İlkokul mezunu 30,0 

İlköğretim / Ortaokul mezunu 16,9 

Lise mezunu 29,1 

Üniversite mezunu 15,8 

Yüksek lisans / Doktora 1,5 

Toplam 100 

 

Hane kişi sayısı Yüzde 

1 - 2 kişi 18,6 

3 - 5 kişi 65,7 

6 - 8 kişi 13,2 

9 ve daha fazla kişi 2,4 

Toplam 100 

 

Hayat tarzı kümesi Yüzde 

Modern 25,8 

Geleneksel muhafazakâr 45,7 

Dindar muhafazakâr 28,5 

Toplam 100 
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Çalışma durumu Yüzde 

Devlet memuru  5,0 

Özel sektör 6,4 

İşçi 10,5 

Esnaf 8,5 

Tüccar / iş adamı 1,3 

Serbest meslek sahibi 2,8 

Çiftçi, ziraatçı, hayvancı 4,4 

Çalışıyor, diğer 5,8 

Emekli 12,7 

Ev kadını 26,9 

Öğrenci 9,6 

İşsiz 4,7 

Çalışamaz halde 1,4 

Toplam 100 

Örtünme durumu Yüzde 

Örtünmüyor 26,1 

Başörtüsü 45,7 

Türban 12,4 

Çarşaf 1,0 

Bekâr erkek 14,8 

Toplam 100,0 

Etnik köken Yüzde 

Türk 79,0 

Kürt 14,3 

Zaza 1,1 

Arap 2,6 

Diğer 3,0 

Toplam 100,0 
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Bu hanenin malı olan arabanız var mı? Yüzde 

Var 47,4 

Yok 52,6 

Toplam 100,0 

 

 
  

Din/mezhep Yüzde 

Sünni Müslüman 93,7 

Alevi Müslüman 4,2 

Diğer 2,2 

Toplam 100,0 

Dindarlık Yüzde 

İnançsız 3,1 

İnançlı 24,9 

Dindar 56,9 

Sofu 15,2 

Toplam 100,0 

Ekonomik sınıflar Yüzde 

Alt gelir 17,0 

Alt orta sınıf 33,8 

Yeni orta sınıf 26,5 

Üst gelir 22,7 

Toplam 100,0 

Aylık hane geliri  Yüzde 

700 TL ve altı 4,2 

701 - 1200 TL 10,4 

1201 - 2000 TL 47,2 

2001 - 3000 TL 20,5 

3001 - 5000 TL 13,2 

5001 TL ve üstü 4,5 

Toplam 100,0 
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Haber seyrettiği TV kanalı Yüzde 

İzlemiyorum 4,4 

A Haber 8,5 

ATV 16,5 

CNN Turk 4,2 

Fox TV 15,2 

Haberturk 3,6 

Halk TV 2,0 

IMC TV ,3 

Kanal 7 1,9 

Kanal D 6,3 

Kanaltürk ,2 

NTV 4,0 

Roj/Nuçe/Sterk 1,1 

Show TV ,1 

Star 5,2 

TRT 3,6 

Ulusal 16,2 

Yerel kanallar ,6 

Toplam 100,0 

Oturulan evin tipi Yüzde 

Gecekodu/dış sıvasız apartman 7,7 

Müstakil, geleneksel ev 32,2 

Apartman 51,5 

Site içinde 8,5 

Çok lüks bina, villa ,2 

Toplam 100 
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4.2. Dış Politika 
 

Türkiye'nin karşısındaki en önemli tehlike hangisidir? Yüzde 

Amerika ile karşı karşıya gelmek 24,7 

Avrupa Birliği ile ilişkilerin kopması 5,8 

Batılı devletlerin Türkiye’yi bölmek istemesi 32,9 

Irak ve Suriye'deki savaşa dâhil olmamız 31,8 

Rusya ile karşı karşıya gelmek 4,7 

Toplam 100,0 

 

Türkiye'nin kazancı olabilecek, önündeki en önemli fırsat 

hangisidir? 
Yüzde 

Avrupa Birliği’ne üye olmak 29,1 

Misak-ı milli sınırlarına kavuşmak 15,7 

Müslüman ülkelerin lideri olmak 34,7 

Ortadoğu’nun lideri olmak 20,6 

Toplam 100,0 

 

Türkiye hangilerine üye? Yüzde 

Avrupa Birliği 9,6 

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 10,9 

Birleşmiş Milletler 35,2 

G-20 43,1 

NATO 71,0 

Şangay Beşlisi 3,0 

 

Dış politikayla ne kadar ilgili olduğunuzu 1 ile 5 arasında bir puan 

vererek söyler misiniz? 
Yüzde 

Çok ilgisiz 27,3 

İlgisiz 21,0 

Ne ilgili ne ilgisiz 28,1 

İlgili 13,0 

Çok ilgili 10,7 

Toplam 100,0 
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Ak Parti hükümetini dış politika açısından ne derece başarılı 

buluyorsunuz? 
Yüzde 

Çok başarısız 13,6 

Başarısız 14,6 

Ne başarılı ne başarısız 24,5 

Başarılı 31,7 

Çok başarılı 15,6 

Toplam 100,0 

 

Size göre dış politikada hangi yöntem daha doğru, daha etkilidir? Yüzde 

Diplomatik yolları kullanmak 77,1 

Askeri gücü kullanmak 22,9 

Toplam 100,0 

 

Size göre Türkiye'nin dünyadaki gücü bakımından hangi tanımı 

doğrudur? 
Yüzde 

Süper güçtür 11,9 

Büyük güçtür 19,3 

Bölgesel güçtür 34,1 

Orta büyüklükte güçtür 24,7 

Hiçbiri değildir 10,0 

Toplam 100,0 

 

Irak ve Suriye’deki savaşın ülkemize sıçramasından korkuyorum. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 13,4 

Yanlış 5,5 

Kısmen yanlış 7,6 

Kısmen doğru 8,1 

Doğru 15,1 

Kesinlikle doğru 50,3 

Toplam 100,0 
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Askeri güç bir ülkenin büyüklüğünü ölçmedeki en iyi göstergedir. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 10,4 

Yanlış 7,6 

Kısmen yanlış 12,5 

Kısmen doğru 13,2 

Doğru 18,4 

Kesinlikle doğru 37,9 

Toplam 100,0 

 

Dünyanın başka yerlerindeki ülkelerin sorunlarıyla 

ilgilenmeseydik, bu ülke çok daha iyi durumda olurdu. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 17,5 

Yanlış 9,2 

Kısmen yanlış 11,1 

Kısmen doğru 9,6 

Doğru 15,1 

Kesinlikle doğru 37,6 

Toplam 100,0 

 

Bu olası savaşa girmemizin beni, ailemi de etkilemesinden 

korkuyorum. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 14,1 

Yanlış 5,0 

Kısmen yanlış 6,5 

Kısmen doğru 6,7 

Doğru 15,0 

Kesinlikle doğru 52,6 

Toplam 100,0 
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Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken öncelikli olarak hangi ülke 

ya da ülkelerle birlikte hareket etmelidir? 
Yüzde 

Amerika ve diğer batılı ülkelerle 8,7 

Avrupa Birliği ülkeleriyle 14,7 

Müslüman ülkelerle 35,3 

Rusya, Çin gibi doğu ülkeleriyle 11,5 

Türki Cumhuriyetlerle 15,4 

Tek başına 14,4 

Toplam 100,0 

 

Türkiye mutlaka Avrupa Birliği’ne üye olmalıdır. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 27,5 

Yanlış 11,1 

Kısmen yanlış 15,8 

Kısmen doğru 10,0 

Doğru 11,3 

Kesinlikle doğru 24,3 

Toplam 100,0 

 

Amerika Türkiye’ye dostça yaklaşıyor. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 58,6 

Yanlış 16,9 

Kısmen yanlış 11,7 

Kısmen doğru 4,2 

Doğru 3,8 

Kesinlikle doğru 4,8 

Toplam 100,0 

 

Türkiye NATO üyeliğini mutlaka devam ettirmelidir. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 12,0 

Yanlış 6,5 

Kısmen yanlış 18,4 

Kısmen doğru 12,7 

Doğru 19,2 

Kesinlikle doğru 31,2 

Toplam 100,0 
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Ermenistan’la diplomatik ilişkiler kurulmalı ve sınır açılmalıdır. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 36,6 

Yanlış 14,4 

Kısmen yanlış 15,3 

Kısmen doğru 10,1 

Doğru 10,6 

Kesinlikle doğru 13,0 

Toplam 100,0 

 

Amerika ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği daha da 

güçlenmelidir. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 29,2 

Yanlış 12,6 

Kısmen yanlış 16,9 

Kısmen doğru 10,5 

Doğru 13,1 

Kesinlikle doğru 17,8 

Toplam 100,0 

 

Rusya ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği daha da 

güçlenmelidir. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 16,5 

Yanlış 9,9 

Kısmen yanlış 16,4 

Kısmen doğru 12,5 

Doğru 17,9 

Kesinlikle doğru 26,8 

Toplam 100,0 
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Amerika Fetullah Gülen'i iade etmemek, Suriye'de Kürtlere yardım 

etmek gibi konularda düşmanca davranıyor. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 8,9 

Yanlış 4,5 

Kısmen yanlış 7,2 

Kısmen doğru 6,2 

Doğru 13,9 

Kesinlikle doğru 59,3 

Toplam 100,0 

 

Dış politikada başarı askeri zaferle değil, ekonomik gelişmeyle 

ölçülür. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 5,7 

Yanlış 3,8 

Kısmen yanlış 10,7 

Kısmen doğru 11,1 

Doğru 19,1 

Kesinlikle doğru 49,5 

Toplam 100,0 

 

Ortadoğu’da barışın önündeki en büyük engel hangisidir? Yüzde 

Devletlerin kendi yönetimleri 8,9 

Dış ülkelerin karıştırmaları 36,5 

Enerji kaynaklarının paylaşım kavgası 29,5 

Mezhep ve din savaşları 25,2 

Toplam 100,0 

 

Ortadoğu’daki savaşın Kürt meselesine nasıl bir etkisi olur? Yüzde 

Olumlu etkiler 14,7 

Etkisi olmaz 33,6 

Olumsuz etkiler 51,8 

Toplam 100,0 
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Türkiye Ortadoğu ülkeleri için rol modeldir. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 9,2 

Yanlış 5,6 

Kısmen yanlış 11,1 

Kısmen doğru 12,5 

Doğru 20,7 

Kesinlikle doğru 40,9 

Toplam 100,0 

 

Türkiye Filistin-İsrail sorununun çözümünde rol oynamalıdır. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 14,0 

Yanlış 8,9 

Kısmen yanlış 11,7 

Kısmen doğru 12,0 

Doğru 17,5 

Kesinlikle doğru 36,0 

Toplam 100,0 

 

Türkiye Musul ve Kerkük'e doğrudan askeri müdahalede 

bulunmalıdır. 
Yüzde 

Kesinlikle yanlış 25,4 

Yanlış 9,1 

Kısmen yanlış 12,5 

Kısmen doğru 9,8 

Doğru 14,5 

Kesinlikle doğru 28,8 

Toplam 100,0 

 

Türkiye gerekiyorsa Esad ile barışmalıdır. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 39,8 

Yanlış 12,6 

Kısmen yanlış 13,3 

Kısmen doğru 8,4 

Doğru 10,7 

Kesinlikle doğru 15,2 

Toplam 100,0 
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Kuzey Irak Kürt yönetimiyle ilişkilerin dostça olması doğrudur. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 24,7 

Yanlış 11,7 

Kısmen yanlış 13,4 

Kısmen doğru 10,5 

Doğru 14,5 

Kesinlikle doğru 25,3 

Toplam 100,0 

 

Suriye'de Kürtlerin devlet kurmasına engel olunmalıdır. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 17,0 

Yanlış 7,2 

Kısmen yanlış 9,9 

Kısmen doğru 7,7 

Doğru 12,7 

Kesinlikle doğru 45,5 

Toplam 100,0 

 

Türkiye'nin İsrail ile barışması doğru olmuştur. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 24,6 

Yanlış 12,7 

Kısmen yanlış 19,4 

Kısmen doğru 12,2 

Doğru 14,0 

Kesinlikle doğru 17,1 

Toplam 100,0 

 

Lozan antlaşması siyasete malzeme yapılmamalıdır. Yüzde 

Kesinlikle yanlış 11,1 

Yanlış 4,7 

Kısmen yanlış 10,5 

Kısmen doğru 8,4 

Doğru 14,2 

Kesinlikle doğru 51,2 

Toplam 100,0 
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Şu anda görev yapan Dışişleri Bakanı kimdir? Yüzde 

Bilenler 38,6 

Bilmeyenler 61,4 

Toplam 100,0 

 

Kendinizi ne derece milliyetçi gördüğünüzü 1 ile 10 arasında bir 

puan vererek söyler misiniz? 
Yüzde 

1 6,2 

2 1,5 

3 3,4 

4 3,3 

5 12,3 

6 7,0 

7 10,9 

8 13,6 

9 6,6 

10 35,3 

Toplam 100,0 

 

Ailenizde veya yakın akrabalarınız arasında şu anda asker veya 

subay var mı? 
Yüzde 

Var 32,5 

Yok 67,5 

Toplam 100,0 

 

Türkiye hangi ülkeye benzese mutlu olurdunuz? Yüzde 

Amerika Birleşik Devletleri 10,8 

Avrupa Birliği ülkeleri 42,5 

İngiliz Milletler Topluluğu 6,4 

Rusya 3,5 

Müslüman ülkeler 4,1 

Diğer ülkeler 7,1 

Benzemesini istediği ülke yok 25,5 

Toplam 100,0 
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5. TERİMLER SÖZLÜĞÜ 

 

Barometre raporlarında yer alan tüm bulgular, araştırmaların saha çalışmalarında 

görüşülen kişilerle yüz yüze yapılan anketlerde sorulan sorulara dayandırılmaktadır. 

Bazı sorular ve cevap seçenekleri sonrasında kısaltılarak veya basitleştirilerek, 

raporda gündelik dilde kullanılan terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin kendini ne 

kadar dindar gördüğüne dair soruya cevaben “İnançlı ama dinin gereklerini pek 

yerine getiremeyen biri” için, raporda kısaca “inançlı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu 

bölüm hem Barometre raporunu eline ilk defa alanlar için, hem de terimlerle ilgili 

açıklamaya ihtiyaç duyanlar için hazırlanmıştır. İlk tabloda terimler ve açıklamaları, 

daha sonraki tablolarda bu terimlerin kaynağı olan soru ve cevap metinleri yer 

almaktadır. 

 

Terim Açıklama 

Alevi Müslüman: Kendi din / mezhebini Alevi Müslüman olarak tanımlayan kişi 

Alt orta sınıf: 
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ama 

otomobili olmayan kesim 

Alt sınıf: Kişi başı geliri en düşük olan yüzde 20’lik kesim 

Arap: Kendi etnik kökenini Arap olan tanımlayan kişi 

Başörtülü: 
Kendisi veya erkekse eşinin başörtüsü ile örtündüğünü 

belirten kişi 

Çarşaf: 
Kendisi veya erkekse eşinin çarşafla örtündüğünü belirten 

kişi 

Dindar: Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dindar muhafazakâr: 
Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan 

kişi 

Geleneksel muhafazakâr: 
Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak 

tanımlayan kişi 

İdeolojik: Siyasi görüşüme en yakın parti o, diyen kişi 

İnançlı: İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

İnançsız: Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

Kent: 
Nüfusun 4000'in üstünde olan yerleşim yerleri (idari 

tanımdan farklıdır) 

Kır: 
Nüfusun 4000'in altında olan yerleşim yerleri (idari tanımdan 

farklıdır) 

Kürt: Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi 

Liderci: Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum, diyen kişi 

Metropol: 
Nüfusu en yüksek 15 şehrin bütünleşik şehir merkezi 

sınırlarındaki yerleşim yerleri (idari tanımdan farklıdır) 

Modern: Kendi hayat tarzını modern olarak tanımlayan kişi 

Örtünmeyenler: Kendisi veya erkekse eşinin örtünmediğini belirten kişi 
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Partisiz: Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor, diyen kişi 

Sofu: Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

Son Dakikacı: 
Seçim dönemlerinde partilerin çalışmalarına bakarak karar 

veriyorum, diyen kişi 

Sünni Müslüman: 
Kendi din / mezhebini Sünni Müslüman olarak tanımlayan 

kişi 

Taraftar: Ben / biz hep o partiye oy veririm, diyen kişi 

Türbanlı: 
Kendisi veya erkekse eşinin türbanla örtündüğünü belirten 

kişi 

Türk: Kendi etnik kökenini Türk olan tanımlayan kişi 

Üst sınıf: Kişi başı geliri en yüksek olan yüzde 20’lik kesim 

Yeni orta sınıf:  
Kişi başı geliri ortadaki yüzde 60’lık kesimde olan ve 

otomobili olan kesim 

Zaza: Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi 

Çoklu 

ilişkisellik/mütekabiliyet 

analizi (ÇMA)  

(Multiple Correspondence 

Analysis) 

Nominal-kategorik veriler arasında bulunan ilişkilerin yapısını 

ve aralarındaki olası örüntüleri iki boyutlu bir düzlemde 

göstemeye yarayan bir veri analizi tekniğidir. Mütekabiliyet 

Analizinin (MA) ikiden fazla değişkenli, büyük veri setlerine 

uygulanması ihtiyacına karşılık verir.  

ÇMA, 60'lı yıllarda matematikçi ve dilbilimci Jean-Paul 

Benzécri'nin çalışmaları ile şekillenmiş, 80'lerde hakkındaki 

araştırmaların İngilizceye çevrilmeye başlanması ve Fransız 

sosyolog Pierre Bourdieu'nün makalelerinde bu yönteme yer 

vermesi ile bu alandaki çalışma ve yayınlar hızla artmıştır.  

5.1. Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler 

 

Kendinizi, hayat tarzı bakımından aşağıda sayacağım üç gruptan hangisinde sayarsınız? 

Modern 

Geleneksel muhafazakâr 

Dindar muhafazakâr 

 

Eşiniz veya siz, sokağa çıkarken başınızı örtüyor musunuz? Nasıl örtüyorsunuz? 

Örtünmüyor 

Başörtüsü 

Türban 

Çarşaf 

Bekâr erkek 
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Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; Siz 

kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz? 

Türk 

Kürt 

Zaza 

Arap 

Diğer 
 

Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz ve mezhebiniz nedir? 

Sünni Müslüman 

Alevi Müslüman 

Diğer 
 

Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz? 

Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 
 

Genel olarak sandıktaki oy tercihinizi sayacağım sebeplerden hangisi etkiliyor, hangisi 

belirliyor? 

Ben/biz hep o partiye oy veririz. 

Siyasi görüşüme en yakın parti o. 

Liderine, başkanına güveniyorum, beğeniyorum. 

Bu partilerden hiçbirisi beni temsil etmiyor. 

Seçim döneminde partilerin çalışmalarına bakarak karar veriyorum. 

Toplam 
 

 

Yerleşim Kodu (Örneklemden gelen veri) 

Kır 

Kent 

Metropol 
 

Ekonomik sınıflar (Hanedeki kişi sayısı, hane geliri ve otomobil sahipliği kullanılarak 

hesaplanıyor) 

Alt sınıf  

Alt orta sınıf 

Yeni orta sınıf 

Üst sınıf 

 


