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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 ■ “Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algı-
lar” araştırması, Türkiye’de iktidar bloğu ve muhale-
fet seçmenlerinin Türkiye’nin dış politikasına yönelik 
genel algı ve yaklaşımlarını incelemek amacıyla yürü-
tülmektedir. Araştırmada odak grup yöntemi tercih 
edilmiş olup, 6-10 kişiden oluşan altı odak grubu otu-
rumu kapsamında toplam 49 kişiyle görüşülmüştür. 
Gruplar, iktidar bloğunu oluşturan Cumhur İttifakı 
seçmenleriyle, TBMM’de grubu olan muhalefet par-
tilerinin seçmenleri ayrılarak oluşturulmuştur. 

 ■ Araştırmanın odağında, Türk dış politikasında so-
run olarak algılanan gelişmeler, bu sorunların kay-
nağı ve çözüm önerileri; dış politikada karşılaşılan ya 
da karşılaşılabilecek tehditler; Türkiye’nin uluslara-
rası ilişkilerindeki “dost” ve “düşman” algısı; Türk dış 
politikasının askerileşmesine yönelik yaklaşımlar ve 
Avrupa Birliği hakkındaki görüşler ele alınmıştır.  

GENEL DIŞ POLİTİKA ALGISI

 ■ Türkiye’nin en önemli sorunları arasında tüm grup-
larda ekonomi, hayat pahalılığı, eğitim ve göç yanıt-
ları öne çıkmaktadır. Dış politika, ne iktidar bloğu 
ne de muhalefet seçmeni katılımcıları tarafından 
Türkiye’nin en önemli sorunları arasında sayılmakta-
dır. Bununla birlikte, dış politikayla doğrudan ilişkili 
sayılabilecek göç ve göçmenler/sığınmacılar konusu, 
hem iktidar hem de muhalefet grupları tarafından, 
toplumsal, ekonomik ve gelecekteki demografik ya-
pıyı etkileyeceği düşünüldüğü için Türkiye’nin öne 
çıkan sorunları arasında sayılmaktadır. 

 ■ İktidar bloğu seçmeni katılımcılarının yarısı Türk dış 
politikasını genel olarak başarılı bulmaktadır. Başarı 

algısının temel olarak Türkiye’nin uluslararası ilişki-
lerdeki otonom duruşu, kullanılan söylem, etki alanı 
ile silah üretimi ve teknolojisinde artan kapasitesin-
den beslendiği anlaşılmaktadır.

 ■ Göçmenler/sığınmacılar meselesi, Türkiye’nin 
komşularıyla yaşadığı problemler ve diğer ülkelere 
yapılan yardımlar iktidar seçmeninin dış politikada 
eleştirdiği üç konu başlığı olarak öne çıkmaktadır. 
Diğer ülkelere yapılan yardımların, özellikle iktidar 
bloğunun genç seçmeni tarafından fazlasıyla eleştiri-
len bir biçimde gündeme getirilmesi dikkat çekicidir. 
Ayrıca göçmenler/sığınmacılar meselesinin özellikle 
işsizlik, hayat pahalılığı ve kayırmacılık üzerinden bir 
iç politik sorun haline geldiği konusunda güçlü bir 
fikir birliğinin varlığından söz etmek mümkündür. 

 ■ Muhalefet gruplarında iktidarın dış politikası genel 
olarak başarısız olarak nitelendirilmektedir. En çok 
vurgulanan sorunlar arasında uluslararası ilişkilerin 
olması gerektiği gibi yürütülmemesi, şeffaflık ve tu-
tarlılık eksikliği, göçmenler/sığınmacılar ve dış po-
litikanın kişiselleştirilmesi konuları sıralanmaktadır. 
Öte yandan, muhalefet seçmenlerinin dış politikada-
ki başarısızlığı Türkiye’nin iç sorunlarına ve bundan 
kaynaklı yapısal meselelere bağladığı da görülmekte-
dir. Bu görüşe göre, yaşanan ekonomik kriz Türki-
ye’yi uluslararası arenada daha zayıf hale getirmesine 
rağmen, uygulanan dış politika bu gerçeği göz ardı 
etmektedir. 

 ■ Tıpkı iktidar bloğu seçmeninde olduğu gibi, İYİ 
Parti seçmeni başta olmak üzere muhalefet seçme-
ninde de göç ve göçmenler/sığınmacılar meselesi, dış 
politika kaynaklı bir sorun olarak algılanmakta ve 
bu alanda günlük hayatta deneyimlenen problemler 
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ifade edilmektedir. HDP seçmeni bazı katılımcıların 
bu konuya yaklaşımı ise diğer muhalefet seçmeni ka-
tılımcılarından ayrılmaktadır.

 ■ Muhalefet seçmenlerinin dış politikaya yaklaşımla-
rında dikkat çeken bir başka husus ise iç politikadaki 
problemlerin kaynakları arasında gördükleri ada-
letsizlik, kayırmacılık, liyakatsizlik, kurumsuzlaşma 
gibi konuların dış politikadaki sorunların da sebebi 
olarak görülmesidir. 

DIŞ POLİTİKADAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

 ■ İktidar bloğu seçmeni katılımcılar ülkenin ekono-
mik olarak, özellikle de üretim alanında, güçlü hale 
getirilmesi gerektiği vurgulamaktadır. İç politikada-
ki meselelerini çözmüş olan ülkelerin, dış politikada 
da daha güçlü olduğu; bu güce ise içeride finansal ve 
teknolojik anlamda altyapısı olan ülkelerin ulaşabile-
ceği kanaati yaygınca paylaşılmaktadır. 

 ■ İktidar bloğu seçmeni katılımcıların çoğunluğu 
Türkiye dışındaki çatışmalı bölgelere asker gönderil-
mesine karşı çıkmakta; dış politikada dengeli olun-
ması ve diplomasinin etkin kılınması gereğini vurgu-
lamaktadır.  

 ■ Muhalefet seçmenlerinde ise dış politika sorunları-
nın çözümü için öncelikle mevcut iktidarın sorum-
luluğunun bilincinde olması ve yetkili makamlara 
liyakat sahibi kişileri getirmesi gerektiği vurgulan-
maktadır. Ayrıca ekonomik kalkınma, eğitim, bilim 
ve teknoloji alanında iç politikadaki sorunların çö-
zülmesi gerektiği belirtilmekte ve uluslararası ilişki-
lerde uzlaşmanın öneminin altı çizilmektedir. 

“DOST”, “DÜŞMAN” VE “TEHDİT” ALGISI

 ■ İktidar bloğu seçmenine Türkiye’nin uluslararası 
arenadaki dostlarının hangi ülkeler olduğunu dü-
şündükleri sorulduğunda en çok gelen cevabın Azer-
baycan olduğu, bununla birlikte Pakistan ve Katar 
cevaplarının verildiği de gözlemlenmektedir. Bu ül-
kelerin neden Türkiye’nin dostu olarak değerlendiril-
diğine ilişkin sorulara verilen cevaplarda ise tarihsel 

ve ekonomik gerekçeler öne çıkmaktadır. Öte yandan 
Azerbaycan’ın dostluğunu sorgulayan ve Türkiye’nin 
uluslararası arenada dostu olmadığını dile getiren 
katılımcılar da olmuştur. Bu konuda özellikle MHP 
seçmeni katılımcıların öne çıktığı gözlemlenmiştir.

 ■ Hangi ülkelerin Türkiye’nin düşman(lar)ı olarak gö-
rüldüğüne ilişkin soruda ise iktidar bloğu seçmenle-
rinin yanıtlarında bir çok ülkenin adının zikredildi-
ği; Ermenistan ve Yunanistan’ın ise küçük bir farkla 
öne çıktığı gözlemlenmiştir. İktidar bloğu seçmeni 
katılımcılarının bir kısmı “düşman” olarak görülen 
ülke sayısının çokluğunu normal karşılarken, diğer 
bir kısmının ise “Türkiye’nin düşmanları” arasın-
da sayılan ülke sayısının bu kadar fazla olmasından 
hoşnut olmaması dikkat çekmektedir. Türkiye’nin 
bazı komşuları veya diğer ülkelerle daha iyi bir ilişki 
kurmasını tercih eden iktidar bloğu seçmeni arasında 
kadın katılımcıların öne çıktığı gözlemlenmiştir.

 ■ Muhalefet seçmeni katılımcılar Türkiye’nin ulus-
lararası arenadaki dostlarının hangi ülkeler olduğu 
sorusuna görece daha temkinli yaklaşmakta; ulusla-
rarası ilişkilerin dostluk ya da düşmanlıktan ziyade 
genel anlamda çıkarlar üzerinden yürütüldüğünü 
belirtmektedir. Muhalefet seçmeni katılımcıların 
bir kısmının ise Türkiye’nin dostları ile iktidar blo-
ğunun dostları arasında bir ayrıma gittiği görülmek-
tedir. Muhalif seçmenlerden oluşan odak gruplarda 
da Türkiye’nin dostları arasında yine en çok Azer-
baycan’ın zikredildiği görülmekte, bununla birlikte 
Azerbaycan hükümetine karşı görece daha mesafeli 
bir yaklaşım tercihi dikkat çekmektedir. 

 ■ Türkiye’nin düşmanlarının hangi ülkeler olduğu so-
rusuna muhalefet seçmenleri tarafından verilen ce-
vaplar arasında en çok öne çıkanların Arap ülkeleri, 
Ermenistan ve Yunanistan olduğu görülmektedir. Bu 
ülkelere ilişkin, bazı katılımcılar devletler ve halklar 
arasında bir ayrım yaparak halkların “düşman” olma-
dığını vurgulamaktadır

 ■ Doğrudan “düşman” olarak dile getirilmese de hem 
iktidar bloğu hem de muhalefet seçmeni katılımcı-
ların bulunduğu gruplarda, Ortadoğu ülkelerine ve 
genel olarak Araplara karşı tepkisel ifadelere sıkça 
rastlanmıştır.
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 ■ Türkiye’nin dış politika alanında karşı karşıya kaldığı 
tehditler sorulduğunda ise iktidar bloğu seçmeninin 
cevaplarında Türkiye’nin sınırlarında kurulmak iste-
nen bir “terör devleti” cevabı ağır basarken, muha-
lefet seçmenlerinin verdikleri cevaplar arasında dini 
örgüt ve tarikatlar ile göçmenler/sığınmacılar yer 
almıştır. Hem iktidar bloğu hem de muhalefet seç-
meni bir çok katılımcı, dış politikaya ilişkin tehdit-
lerin sorulmasına karşın, eğitim, bilim ve teknolojide 
gerilik ve üretim eksikliği gibi ülke içi bazı sorunla-
rın gelecek açısından çok daha önemli olduğunu ileri 
sürmüşlerdir.  

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN ÜLKE 
SINIRLARI DIŞINDAKİ VARLIĞI

 ■ İktidar bloğu seçmeni genel olarak Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin sınır ötesindeki varlığını Türkiye’nin 
askeri gücünü göstermesi açısından önemli bulmak-
tadır. Bununla birlikte katılımcıların çoğunluğunun, 
hangi bölgede olduğu fark etmeksizin Türk askerinin 
uzun süre yurtdışında görev yapmasına karşı eleştirel 
bir tutum aldığı gözlemlenmiştir. Bu eleştirel tutu-
mun, her ülke vatandaşının kendi ülkesini koruması 
gerektiği fikrinden ve Türkiye’nin kendi iç sorunla-
rının zaten kendisine yettiği yaklaşımından beslen-
diği dikkat çekmektedir. Nitekim, Türkiye’nin sınır 
ötesi askeri varlığının devamına destek katılımcılar 
arasında var olmakla birlikte net bir şekilde bu görüş 
azınlıktadır. Bu konuda da eleştirilerin çoğunun ka-
dınlardan geldiği gözlemlenmiştir.

 ■ Muhalefet seçmeni katılımcılara gelindiğinde, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ülke sınırları dışındaki varlı-
ğına karşı eleştirel bir tutum takınıldığı gözlemlen-
mektedir. Farklı parti seçmenleri arasında yaklaşım 
farkları olmakla birlikte, genel olarak sınır ötesi aske-
ri varlığın iktidarın çıkarlarıyla özdeşleştirdiği görül-
mektedir. Katılımcılar arasında askeri müdahaleler 
fikir olarak doğru bulanlar olsa da, bu müdahalelere 
eşlik eden politikaları yanlış olduğunu söyleyenler 
olduğu da gözlemlenmiştir. 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ

 ■ İktidar bloğu seçmeni katılımcılar arasında Avru-
pa Birliği’ne “Hristiyan birliği”, “Haçlı birliği” gibi 
şüpheli yaklaşımlar olmakla birlikte, katılımcıların 
çoğunluğu Türkiye’nin üyeliğine olumlu yaklaşmak-
tadır. Bu yaklaşımda yaşam standartları, ekonomik 
gelişme ve üye ülkelere vizesiz seyahat imkanı gibi 
faktörlerin etkili olduğu gözlemlenmiştir. AB üyeli-
ğini desteklemeyenler ise Türkiye’nin bağımsız olma-
sı gerektiğine vurgu yapmıştır.

 ■ Muhalefet seçmeni katılımcılar arasında da Türki-
ye’nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin hem olumlu 
hem de olumsuz fikirler bulunmaktadır. Bununla 
birlikte katılımcılar arasında Türkiye’nin AB’ye üye 
olma ihtimali ile AB’nin buna yaklaşımına ilişkin 
şüpheci görüşlerin fazlalığı da dikkat çekmektedir. 
Bu çerçevede üyelikten ziyade AB’nin standartlarına 
ulaşmanın öneminin altının çizildiği görülmektedir. 

DIŞ POLİTİKAYA İLİŞKİN YANLIŞ BİLGİLER    

 ■ Odak grup tartışmalarında dikkat çeken önemli 
hususlardan biri ise katılımcılar tarafından soruları 
yanıtlarken verilen yanlış bilgiler olmuştur. Yanlış 
bilgilerin çoğunun göçmenler/sığınmacılarla ilgili 
olduğu ve bu bilgilerin çoğunun iktidar bloğu seç-
meni katılımcıların olduğu görüşmelerde gündeme 
getirildiği gözlemlenmiştir. 



TÜ
RK

İY
E’

D
E 

D
IŞ

 P
O

Lİ
Tİ

KA
YA

 Y
Ö

N
EL

İK
 Y

AK
LA

ŞI
M

 V
E 

AL
G

IL
AR

8

GİRİŞ

“Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar” araştırması, farklı seçmen grupla-
rının dış politikaya yönelik genel yaklaşımları ile Türkiye’nin dış politikasının güçlü ve za-
yıf buldukları yönlerine ilişkin düşüncelerini incelemeyi hedeflemektedir. İstanbul Politik 
Araştırmalar Enstitüsü’nün (IstanPol) Haziran ayında yayımladığı “Türkiye’nin Dış Politika-
sında Öne Çıkan Uyuşmazlıklar” başlıklı politika raporunun1 devamı niteliğinde yürütülen 
araştırmanın odağında, Türk dış politikasında sorun olarak algılanan gelişmeler, bu sorun-
ların kaynağı ve çözüm önerileri; dış politikada karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek tehdit-
ler; Türkiye’nin uluslararası ilişkilerindeki “dost” ve “düşman” algısı; Türk dış politikasının 
askerileşmesine yönelik yaklaşımlar ve katılımcıların Avrupa Birliği hakkındaki görüşleri 
düzenlenen odak grup tartışmaları çerçevesinde ele alınmıştır.  

Türkiye’de iç ve dış politikanın birbirleri üzerindeki 
etkisinin artması ve özellikle dış politika meselelerinin 
iç politik süreçlerle sıkça ilişkilendirilmesi2, toplumun 
mevcut dış politikaya nasıl yaklaştığına ilişkin derinle-
mesine analizlere olan ihtiyacı artırmıştır. Bu amaçla bu 
araştırmada odak grup yöntemi kullanılarak, toplam 
49 katılımcı ile 6 odak grup tartışması yürütülmüştür. 
Raporun takip eden bölümünde öncelikle yöntem ve 
katılımcı profili tanıtılacak, daha sonra araştırma bul-
guları ilgili başlıklar altında tartışılacaktır.

YÖNTEM VE KATILIMCI PROFİLİ

Bu çalışmada kamuoyunun dış politika yaklaşımları-
nı ve algılarını derinlemesine anlayabilmek amacıyla 
niteliksel araştırma yöntemlerinden odak grup yönte-
mi kullanılmıştır. Odak grup görüşmeleri, 9-27 Ekim 
2021 tarihleri arasında IstanPol tarafından geliştirilen 
soru akışı çerçevesinde ADHOC Araştırma tarafından 
İstanbul’da pandemi koşullarına uygun bir ortamda 
yüz yüze gerçekleştirilmiştir.   

Odak gruplar çerçevesinde, 6 ila 10 kişiden oluşan altı 
grup içerisinde toplam 49 kişiyle görüşülmüştür. Türki-
ye’de dış politikaya yönelik algı ve kanaatlerin belirlen-
mesinde etkili birden fazla sosyal fay hattı bulunmakla 
birlikte, politik yaklaşımı belirleyen ana kutuplaşma 
eksenlerinden birinin iktidara bakış olduğu hesaba 
katılarak gruplar, iktidar bloğunu oluşturan Cumhur 
İttifakı seçmenleriyle, muhalefet seçmenleri ayrılarak 
oluşturulmuştur. Katılımcılar 24 Haziran 2018 genel 
seçimlerindeki seçmen tercihlerine göre gruplandırıl-
mış; muhalefet seçmeninden oluşan gruplarda sadece 
TBMM’de grubu bulunan partilerin seçmenlerine yer 
verilmiştir. Bununla birlikte cinsiyet ve yaş faktörleri 
gözetilerek, iktidar ve muhalefet seçmenlerinden üçer 
grup olmak üzere toplam altı grup meydana getiril-
miştir (bkz. Tablo 1).  Katılımcılar arasında siyasi parti 
desteği, cinsiyet ve yaş bakımından bir denge gözetilse 
de gruplar belli bir evrenin örneklemi olacak şekilde 
oluşturulmadığından, araştırma sonucunda toplanan 
verinin görüşmelere katılan profillerin oluşturduğu 
toplumsal kesimler nezdinde genellenerek analiz edil-
mesi yöntemsel tercih sebebiyle mümkün değildir. Ni-
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tekim, bu araştırma elde edilen sonuçlar ile toplumun 
genelinin kanaatlerini öğrenmekten ziyade, farklı top-
lumsal kesimlerin yargı ve kanaatlerine derinlemesine 
incelemeyi hedeflemektedir. 

Katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında 27’si kadın, 
22’si erkektir. Katılımcıların 16’sı 35 yaş altı, 33’ü ise 35 
yaş üstüdür. Farklı meslek gruplarında yer alan katılım-
cıların 26’sı evli, 20’si hiç evlenmemiş, 3’ü ise boşanmış/
eşi vefat etmiştir.

Her grupta bir moderatörün yönetimiyle gerçekleştiri-
len odak görüşmeleri ortalama 90-120 dakika sürmüş-

tür. Görüşmeler sırasında katılımcılardan izin alarak 
görüşmelerin ses kaydı alınmıştır. Alınan ses kayıtları 
ADHOC çalışanları tarafından anonim hale getirile-
rek deşifre edilmiştir. 35 yaş ve altı iktidar seçmeni ka-
tılımcılardan oluşan bir grup ile gerçekleştirilmesi pla-
nan ve 4 katılımcı ile gerçekleşen odak grup görüşmesi, 
katılımın yeteri düzeyde olmamasından analize dahil 
edilmemiştir. Aynı sorulara farklı odak gruplarında ve-
rilen cevaplar Nvivo ile analiz edilmiş ve ait oldukları 
seçmen gruplarına veya demografik özelliklerine göre 
ortaya çıkan anlamlı örüntüler tespit edilmiştir. Rapo-
run geri kalan kısmında bu örüntüler örnekler ile tar-
tışılacaktır.

TABLO 1: ODAK GRUP KATILIMCILARININ DAĞILIMLARI

Grup Cinsiyet Yaş aralığı Kişi Sayısı
İk

tid
ar

 B
loğ

u AKP (5) – MHP (3) seçmeni Kadın (5) & Erkek (3) 35 yaş altı 8

AKP (6) – MHP (4) seçmeni Kadın (7) & Erkek (3) 35 yaş üstü 10

AKP (4) – MHP (3) seçmeni Kadın (4) & Erkek (3) 35 yaş üstü 7

M
uh

ale
fe

t

CHP (4) – HDP (2) – İYİ Parti (2) seçmeni Kadın (2) & Erkek (6) 35 yaş altı 8

CHP (6) – HDP (4) seçmeni Kadın (5) & Erkek (5) 35 yaş üstü 10

CHP (3) – İYİ Parti (3) seçmeni Kadın (4) & Erkek (2) 35 yaş üstü 6

TOPLAM 49
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TEMEL BULGULAR

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI

Odak grubu katılımcılarına “Türkiye’nin en önemli 
sorunları”nın ne olduğu sorulduğunda, tüm gruplarda 
ekonomi, hayat pahalılığı, eğitim ve göç yanıtları öne 
çıkmıştır. Ayrıca kötü yönetim ve adaletsizlik de ifade 
edilen diğer sorunlar arasındadır. Bu bakımdan Türki-
ye’nin en önemli sorunlarının neler olduğu konusunda 
iktidar ve muhalefet seçmenleri arasında zımni bir fikir 
birliği olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. 

Dış politika, hiçbir odak grubunda Türkiye’nin en 
önemli sorunları arasında sayılmamıştır. Bununla bir-
likte, dış politikayla doğrudan ilişkili sayılabilecek göç 
ve göçmenler/sığınmacılar3 konusu, hem iktidar hem 
de muhalefet grupları tarafından, toplumsal, ekonomik 
ve gelecekteki demografik yapıyı etkileyeceği düşünül-
düğü için Türkiye’nin öne çıkan sorunları arasında sa-
yılmaktadır. 

“Daha çok işte göçmüş olan Afganlara, Suriyelilere 
daha çok yardım ediyorlar. Bizim insanımız daha 
çok mağdur oluyor. Her yerde de bu böyle. Hasta-

neye gidiyorsunuz Suriyelilere öncelik var.” (Kadın, 
44, AKP)

“  Mülteci göçü engellenmezse ikinci sınıf vatandaş 
pozisyonuna düşen biz olacağız. Çünkü asimile olu-
yorlar. Evleniyorlar, öyle oluyor, böyle oluyor. En bü-
yük korku çok fazla benim ülkemde benim insanla-
rımla kaynaşıp ama insani olarak bahsetmiyorum, 
içten içe çürüterek ülkeyi bir yere varılmasından 
korkuyorum.” (Kadın, 53, CHP)

GENEL DIŞ POLİTİKA ALGISI

Bu bölümde katılımcılara Türkiye’nin dış politikasına 
dair genel görüşleriyle birlikte, dış politika alanında ba-
şarılı ve başarısız buldukları konuların ne(ler) olduğu 
sorulmuştur. 

İktidar bloğu seçmeni katılımcıların yarısı Türk dış po-
litikasını genel olarak başarılı bulmakta, diğer yarısı ise 
birkaç temel sorunun altını çizmektedir. Başarı algısı-
nın temel olarak Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki 
otonom duruşu, kullandığı söylem, etki alanı ve silah 
üretimi ve teknolojisinde artan kapasitesinden beslen-
diği anlaşılmaktadır. 

“Geçmişten hatırlıyorum, tamamen içe kapanık bir 
politika izleyen Türkiye (...), şu anda aslında kü-
resel boyutta bir dış politika izliyor. Şimdi Dışişle-
ri Bakanı Mevlüt Bey dedi ki ‘Sahada ve masada 
güçlüyüz artık.’ Bence çok doğru. Gerçekten Türkiye 
dış politikada ciddi anlamda güçlü. Silah gücünüz 

Dış politika, hiçbir odak 
grubunda Türkiye’nin en 
önemli sorunları arasında 

sayılmamıştır. 
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varsa zaten buna ulaşabiliyorsunuz. Yoksa hiçbir şey 
konuşamıyorsunuz zaten. Dolayısıyla değişimden 
kastımız bu. Küresel bir oyuncu diyorlar ya, öyle ol-
duk.” (Erkek, 45, MHP)

“Yedi sene önce on sekiz ay askerlik yapıyordun, üç tane 
mermi atıyordun. Sırtına vurdum, kaç yetimin hakkı 
var bu mermide, çünkü dışarıdan alıyorduk. Şimdi ise 
ilerledik silahların sayesinde.” (Erkek, 43, MHP)

“Tayyip Erdoğan’ın olduğu gibi olması, dış politika ko-
nusunda kimsenin altında ezilmemesi, kimsenin ona 
bir şey söyleyememesi, o bence güzel…” (Kadın, 32, 
AKP)

“Ben duruşunu seviyorum açıkçası. Yardıma muhtaç 
ülkelere yardım edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Tayyip Erdoğan geldiğinden beri Türkiye daha güç-
lü duruyor, duruşunu seviyorum yani.” (Kadın, 34, 
MHP)

“Tayyip Erdoğan’ın yurtdışına karşı, dışarıdakilerin 
ona laf geçiremediği çok güçlü bir lider olarak dün-
yanın gözünde göründüğünü düşünüyorum. Öyle bir 
lider çünkü.” (Kadın, 53, AKP)

Bununla birlikte, Türkiye’nin komşularıyla yaşadığı 
problemler ve diğer ülkelere yapılan yardımların, iktidar 
seçmeninin dış politikada eleştirdiği alanların başında 
geldiği görülmektedir. Diğer ülkelere yapılan yardımla-

rın, özellikle iktidar bloğunun genç seçmeni tarafından 
sıklıkla eleştirilen bir biçimde gündeme getirilmesi dik-
kat çekicidir.  

“Yardım ediyoruz dış ülkelere, Müslüman ülkelere 
o güzel bence. İhtiyacı olan ülkelere. Biraz tabii içi-
mize doğru bir yardım olabilir. Kendi ülkesine de 
kendi vatandaşına da...” (Kadın, 34, AKP)

“Dışarıya yardım etmemiz güzel, aynen. Ama bi-
raz da kendi içimizdeki halka da. Bakıyorum ya-
bancılara aşırı yardımseveriz. Keşke yardımlar eşit 
dağıtılsa diye düşünüyorum ben. Göze batıyor sonra 
yani.” (Erkek, 27, MHP)

“Yardımlar deniliyor dış bölgelere de bence önce kendi 
milletini bir doyursun diye düşünüyorum. Hani bize 
yardım etse, bizim cebimize giren bir şey yok, hep biz-
den gidiyor. Tamam yardım ediyor ama benim cebi-
me giren bir şey yok şahsi olarak.” (Kadın, 34, AKP)

“Benim şu tuhafıma gidiyor, yani yangın bölgesinde 
evini kaybetmiş insanlara biz size ev yapacağız ama 
bize şu kadar para ödeyeceksiniz deyip de dış ülkele-
re hibe yapmak nedir?” (Kadın, 37, AKP)

Diğer ülkelere yapılan 
yardımların, özellikle iktidar 

bloğunun genç seçmeni 
tarafından sıklıkla eleştirilen 

bir biçimde gündeme 
getirilmesi dikkat çekicidir.  

“Yardımlar deniliyor dış 
bölgelere de bence önce kendi 
milletini bir doyursun diye 
düşünüyorum. Hani bize 

yardım etse, bizim cebimize 
giren bir şey yok, hep bizden 

gidiyor. Tamam yardım 
ediyor ama benim cebime 

giren bir şey yok şahsi olarak.” 
(Kadın, 34, AKP)
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Öte yandan iktidar bloğu seçmenlerinin, Türk dış po-
litikasındaki en büyük sorun alanı olarak göçmenler/
sığınmacılar meselesini dile getirdiği görülmektedir. 
Bu noktada Avrupa Birliği ile yapılan göçmen muta-
bakatı ve sınır güvenliği gündeme getirilmiştir. Ayrıca 
göçmenler/sığınmacılar meselesinin özellikle işsizlik, 
hayat pahalılığı ve kayırmacılık üzerinden ülkenin içine 
yansıdığı konusunda güçlü bir fikir birliğinin varlığın-
dan söz etmek mümkündür. 

“Bizi aşağılıyorlar. Diyorlar ki size para verelim, siz 
alın göçmenleri. Biz istemiyoruz kesinlikle siz alın 
diyorlar. Bizi dışlamaktır bu. Size para verelim, siz 
nasıl olsa muhtaçsınız, 
öyle görüyorum ben.” 
(Kadın, 36, AKP)

“Ama bu gidişat iyi de-
ğil çünkü bizim halkı-
mız sessiz, sakin değil. 
Böyle giderse bir iç sa-
vaş çıkacaktır. Bu hü-
kümet bunları gönder-
mezse bizimkiler bir 
şey yapacaklar. Çünkü 
6-7 Eylül olayları var-
dı eskiden mesela yani, 
o yüzden ben pek gidi-
şatı iyi görmüyorum. 
Hükümetin bu kadar 
taviz vermesi iyi değil. 
Bence bir çaresine bak-
malı yani.” (Kadın, 
44, AKP)

“Sınırlarımızın kontrol altına alınması lazım. Sı-
nırlarımız çok basit. Bunu hatta devlet yetkilileri 
de söyledi yani, üç milyon düzensiz, kaçak göçmen 
olduğunu, kontrolsüz şekilde geldiklerini söyledi. 
Sınırların mutlaka kontrol altına alınması lazım 
yani. Bence sorun bu yani.” (Erkek, 40, MHP)

“Uzun yıllar Suriyelileri ağırladık, şimdi Afganlar 
onlar bunlar. Afganistanlılar gelmesin. Ev kira-
ları arttı, marketler. Ekonomi biraz üzüyor, kendi 
adıma üzüyor, düşündürüyor beni.” (Erkek, 27, 
MHP)

Muhalefet gruplarında ise iktidarın dış politikası ba-
şarısız olarak nitelendirilmektedir. En çok vurgulanan 
sorunlar; uluslararası ilişkilerin olması gerektiği gibi 
yürütülmemesi, şeffaflık ve tutarlılık eksikliği, göç-
menler/sığınmacılar ve dış politikanın kişiselleştiril-
mesi olarak sıralanmaktadır. Öte yandan, muhalefet 
seçmenlerinin dış politikadaki başarısızlığı Türkiye’nin 
iç sorunlarına ve bundan kaynaklı ortaya çıkan yapısal 
meselelere bağladığı da görülmektedir. 

“Hiç iyi görmüyoruz dış politikayı. Avrupa... Dış ül-
keler tarafından kesinlikle sevilmiyoruz. Bazı şeyler 
ilerlemiyor. Avrupa Birliği’yle çok büyük sorunu olan 

bir ülkeyiz. Dış politikay-
la alakalı benim en nefret 
ettiğim şey kesinlikle hiç 
dürüstlük yok, hani halka 
anlatılan şeffaf bir sayfa 
hiç yok. Yapılan bir hamle-
ler var ama masa altından 
imzalanan sözleşmeler var. 
Ben dış politikamızın o yüz-
den yalan üzerine kurul-
masından çok rahatsızım.” 
(Erkek, 28, İYİ Parti)

“Güvenilir bir tarafımız yok 
ülke olarak dışarıya karşı. 
Bir gün şurayla çok iyiyiz 
ondan sonra bir ilişkimiz 
bozuldu bu sefer burayla 
iyiyiz.”  (Erkek, 23, HDP)

“Sürekli başka ülkelerin işlerine burnunu sokmanın 
çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir 
yerlerde birtakım operasyonlar yapılıyor, ediliyor. 
Nedense bizim evlatlarımız ölüyor, her gün şehit 
haberi alıyoruz maalesef. Başkaları için ben evladı-
mı şehit vermek istemiyorum. Bu hükümetin dış po-
litikada hiçbir doğrusu yok bana göre. Sorun nerede 
diyorsunuz, sorun her yerde. Bir ülkeyle kötü olur-
sunuz, tamam, iki, üç, dört, beş. Ama hepsiyle bir 
kabadayı iddiası ile kafa tutarak konuştuğunuzda 
onlar da neticede...” (Kadın, 53, CHP)

“Sağ olsun her yeri berbat etti, şimdi diyor ki: ‘Dün-
yanın en şanslı ülkesi biziz. Her şeyde en önce biz 

Muhalefet seçmeninde 
hâkim olan bir başka 
görüş ise Türkiye’de 
yaşanan ekonomik 

zorluklarla uygulanan 
dış politika arasında 

görülen uyumsuzluktur. 
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geliyoruz.’ Sadece onunla kalsa! ‘Almanya bizi kıs-
kanıyor.’ Kardeşim neyini kıskansın? Bak biz S-400 
aldık Putin’den, bir kenarda duruyor. Şimdi de 
‘F-35leri verirseniz alırız’ diyor. Kardeşim dünya-
nın parasını ödedin, onları ne yapacaksın? Hatta 
F-35ler hazır, parasını ödemiş, Trump döneminde, 
ne F-35leri alabildik ne parasını. Paranın üzerine 
de yattılar. Dünya felaket ya, hiçbir Allah’ın kulu 
bizi sevmiyor.” (Erkek, 53, İYİ Parti)

Muhalefet seçmeninde hâkim olan bir başka görüş ise 
Türkiye’de yaşanan ekonomik zorluklarla uygulanan 
dış politika arasında görülen uyumsuzluktur. Buna 
göre yaşadığı ekonomik kriz Türkiye’yi uluslararası are-
nada daha zayıf hale getirmesine rağmen, uygulanan dış 
politika bu gerçeği göz ardı etmektedir. İktidar seçmeni 
gruplarında olduğu gibi muhalefet gruplarında da dış 
yardımlar konusunda eleştiriler getirilmiştir:

“Ben de aynı şekilde yani, neden hani ne bileyim bir 
Azerbaycan’a bir oraya bir buraya yardım ediyoruz? 
Önce kendi ülkemiz.” (Kadın, 49, CHP)

“Türkiye’de dış politikada gereksiz bir iyimserlik 
görüyorum mesela yangınlar çıktığı zaman hani 
ekonomi kötü, devletin kasasında az para mı var 
bilmiyorum ama halktan IBAN isteniyor ama aynı 
zamanda aynı dönemde Somali’ye 40 milyon dolar 
hibe ediliyor. Çok saçma bir denge geliyor o bana. 
Tam sebebi ne bilmiyorum ama. Kötü bir yönetim 
var burada.” (Erkek, 24, CHP)

“Yine ekonomiye döndük dış politikada güçlü olmak 
için. X ülkeyle aramız geriliyor Amerika ekonomik 
yaptırım uyguluyor, Fransayla  bir şey oluyor hemen 
Türk malları satılmasın, birileri direkt bizi boykot 
ediyor direkt ekonomik yaptırım uyguluyor. Ve biz 
direkt hemen işte papazı verelim, şu yapalım, orta 
yolu bulalım diye boyun eğmeye başlıyoruz.” (Er-
kek, 28, İYİ Parti)

Tıpkı iktidar bloğu seçmeninde olduğu gibi, İYİ Parti 
seçmeni başta olmak üzere muhalefet seçmeninde de 
göç ve göçmenler/sığınmacılar meselesi, dış politika 
kaynaklı bir sorun olarak algılanmakta ve bu alanda 
günlük hayatta deneyimlenen problemler ifade edil-
mektedir. HDP seçmeni bazı katılımcıların bu konuya 

daha empatik bir perspektiften yaklaştığı görülmekte-
dir.

“Haberlerde falan izliyoruz, artık kendi ülkemizde 
ikinci vatandaş olduk. Ekonomik kriz var diyorlar 
ama en çok bütçe onlara ayrılıyor. Konaklamasıdır, 
sağlığıdır, odur, budur. Şimdi bir devlet hastanesine 
gidiyorsunuz, sizden önce giriyor Suriyeliler. İsimle-
ri yazıyor görüyoruz yani, fark ediyoruz bunları. Be-
nim sektörümü de bitirdiler, aşçıdır, ekmek ustası-
dır. Neden? Geliyorlar, işverenlerin kolayına geliyor, 
sigorta vermiyor, yatırmıyorlar, düşük maaşla. Bu 
sefer ne olacak? yirmi senedir usta olan insanlar işsiz 
kalıyor. İşsizliğe de sebep oluyor bunların ülkemizde 
olması.” (Kadın, 43, İYİ Parti)

“Suriyelilere bizden daha çok hak tanıyorlar, ben de 
aynı şeyi söyleyecektim. Hastaneye gidiyorlar önce 
onları alıyorlar. Onları alıyorlar benim kızımı al-
mamışlar, Suriyelileri istemiyoruz Afganları hiç is-
temiyoruz onun için.” (Kadın, 74, İYİ Parti)

“Yani bence mülteci sorununu çözmek için bir kere 
o savaşların durması gerekiyor yani. Şimdi insanlar 
keyfinden buralara gelmiyor elbette. Mesela benim 
kardeşlerim şu anda Avrupa’ya gitmeyi planlıyorlar, 
bunun için çaba sarf ediyorlar. Neden? Çünkü Tür-
kiye’de gelecek kaygısı var, Türkiye’de gençler gelece-
ğini göremiyorlar.” (Kadın, 43, HDP) 

Muhalefet seçmenlerinin dış politikaya yaklaşımların-
da dikkat çeken bir başka husus ise, iç politik problem-
lerin kaynakları arasında gördükleri bazı problemlerin 
- örneğin adaletsizlik, kayırmacılık, liyakatsizlik ve ku-
rumsuzluk - dış politikadaki sorunların da sebebi ola-
rak görülmesidir. 

“Tabii ben de katılıyorum kadrolaşmaya. Bence 
bilgisiz insanlar maddi kazançlarla değil belli ko-
numlara getirildiği için bu problemleri yaşıyoruz.” 
(Erkek, 24, CHP)

“Yani yurtdışında herhangi bir anlaşmada toplu-
mun çıkarı değil de cebine para girecek olan kişinin 
çıkarı göz edildiğinde toplum hiçe sayılabiliyor. Bu 
ticari olabilir başka konuda olabilir.” (Kadın, 24, 
CHP)
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“Şimdi Türkiye’de yasaya bu ülkenin vatandaşı da 
dışarıdan gelen vatandaş da uymak zorunda. Bir 
yasayı ihlal ettiğinde A kişi beraat B kişisi hapis alı-
yorsa oraya ne dışarıdan birisi gelir ne de içerideki 
içerde durmaya çalışır. Nitekim baktığımızda beyin 
göçümüzün bu dönemde daha fazla olduğunu görü-
yoruz. Sıkıntımız yine dönüp dolaşıp adalete geliyor. 
Adaletin ve özgürlüğün yoksa zaten ekmek isteyemi-
yorsun” (Erkek, 57, CHP)

“Şu yönden bakıyorum ben eski bir yatırım uzmanı 
olarak, dış politikada o kadar başarısızız ki yabancı 
yatırımcı yok. Yani Türkiye’de borsa mesela doksanlı 
yıllarda çok fazla yabancı yatırımcı vardı çünkü iş-
lem yapıyorlardı.” (Kadın, 43, İYİ Parti)

DIŞ POLİTİKADAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu bölümde katılımcılara Türk dış politikasında gör-
dükleri sorunların nasıl çözülebileceği ve hangi yön-
temlerin kullanılması gerektiğini düşündükleri sorul-
muştur.

İktidar bloğu seçmenlerinin önemli bir kısmı, çoğunluk-
la en büyük dış politika sorunu olarak gördükleri Suriye 
iç savaşı ve göçmenler/sığınmacılar meselesinin, göç-
menler/sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesini 
ve yenilerinin gelişini engellemeyi mümkün kılabilecek 
politika değişikliği ile çözülebileceğini vurgulamışlardır. 

“Şu an hükümet tekrar eski gücüne dönmek, oy top-
lamak, insanların güvenini kazanmak istiyorsa bir 
kere en başta yapacağı şey göçmenleri göndermek.” 
(Kadın, 36, AKP)

“Urfa sınırımız birdir, mayın olduğu zaman, işi 
bilenler gidip gelebiliyordu. Şimdi elini kolunu 
sallaya sallaya git, öbür akşam geri dön, kimsenin 
ruhu duymaz. Üç bin metre boyunca sınırda mayın 
vardı. Kaldırdılar. Mayın olsaydı göç dalgası buraya 
gelmezdi. Niye Ürdün’e, diğer yerlere gitmiyorlar?” 
(Erkek, 43, MHP)

“Ben sayın Cumhurbaşkanımın ülkece el ele verip 
onlar için en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Ama 
artık dediğim gibi orası artık barış ortamı sağlan-

ması lazım, kademe kademe artık ülkelerine dön-
meleri icap eder diye düşünüyorum. Çünkü sanki 
yerleşmişler gibi, içimizi korku bastığı için bu kadar 
aslında tepki gösteriyoruz. Yoksa biz gerçekten yar-
dımsever insanlarız ama tamamen yerleşecek kor-
kusu içimizde.” (Kadın, 32, AKP)

“En güzel sistem bir an önce Suriye’deki ortamın yu-
muşatılması, barış ortamı kurulması ya da güvenli 
bölge. Güvenli bölgeyi AB destekleyecek, Amerika, 
İngiltere destekleyecek, güvenli bir koridor kurula-
cak, oraya bir yerleşim sahası, o düzenli bir şekilde 
oraya göç gidecek.” (Kadın, 34, AKP)

İktidar bloğu seçmeni tarafından ayrıca sıkça, ülkenin 
ekonomik olarak, özellikle de üretim alanında, güçlü 
hale getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. İç politika-
daki meselelerini çözmüş olan ülkelerin, dış politikada 
da daha güçlü olduğu; çünkü bu güce finansal ve tek-
nolojik anlamda altyapısı olan ülkelerin ulaşabileceği 
kanaati yaygınca paylaşılmaktadır. 

“Önce içeriyi halledecek, sonra dışarıyı. Zaten içeri-
yi hallettikten sonra, bir Almanya’ya bakıyorsunuz 
bir Fransa’ya bakıyorsunuz Amerika’ya göre hareket 
edeyim demiyor. Orada halkına nasıl davranması 
gerekiyorsa, anayasasında ne varsa onu uyguluyor. 
Bir disiplini var. Fransa’nın kendi vatandaşı birdir 
diyor, diğer gelenler ikidir diyor. Almanya’da Ame-
rika’da aynısını yapıyor. Nasıl mesela zenciyi orada 
ne yaptılar, polis ceza aldı. Niye? Amerikan vatan-
daşı.” (Kadın, 42, AKP)

“Borç alımını azaltmak gerekiyor. Diplomasinin ge-
liştirilmesi gerekiyor. Borç alımı azaltılmalı ve Do-
lar, Euro’nun düşmesi gerekiyor. Türkiye’de yaşayan 
insanlar Almanya’daki gibi daha ferah, daha rahat 
yaşayabilir.” (Kadın, 34, MHP)

Dile getirilen başka bir konu ise dış politikada dengeli 
olunması ve diplomasinin etkin kılınması gerektiğidir. 
Bazı katılımcılar, diğer devletlerle olan önceki husumet 
ya da yakınlıkların çıkarlar doğrultusunda gerektiğinde 
göz ardı edilebileceğini vurgulamıştır.

“Diplomasi çok zayıf ülkemizde… Bence biraz daha 
ağırlık verilmesi gerekiyor.” (Erkek, 35, MHP)
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“Dostluk ilişkileri kurulabilir. İstikrarlı bir şekilde 
yapılabilir.” (Kadın, 37, AKP)

“Bir satranç gibi düşünüp hamleleri yerinde ve za-
manında yapmak önemli. Şimdi yeri gelecek mü-
zakere yapacak, yeri gelecek dişini gösterecek, yeri 
gelecek toru diyeceksin, yeri gelecek sarılacaksın.” 
(Erkek, 35, MHP)

“En azından şöyle söyleyeyim, orman yangınların-
da Yunanistan’ın yardımını kabul etmedik, bu çok 
yanlış bir şey. Orman yangınlarında göz göre göre 
yanmasına göz yumduk diyebilirim. Karşı ülkelere 
baktığımız zaman karşı ülkelerin bakanları istifa 
etti. Bizde yanmasına 
müsaade edildi yani.” 
(Kadın, 36, AKP)

“Ortadoğu ülkeleri 
ile dış politika konu-
sunda daha mesafeli 
olsak. Bu kadar iç içe 
olmak doğru değil diye 
düşünüyorum. Onlar 
bizim din kardeşimiz 
diye bu kadar ilişkiler 
kurmamıza gerek yok 
diye düşünüyorum 
ben.” (Kadın, 37, 
AKP)

“Geleceğim dış politi-
kaya Mısır’da darbe 
oldu, tamam darbe-
lere karşı bir ülkeyiz, 
darbeye tepkimizi 
koyalım. Ama biz ne 
yaptık? Mısır’la ilişki-
lerimizi kopardık. Ya 
bana ne oranın darbesinden? Ben devlet olarak ken-
di çıkarıma bakarım.” (Erkek, 45, MHP)

İktidar bloğu seçmenlerinin bazıları ise sorunların çözü-
mü için hükümetin değişmesinin veya Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın ekibini gözden geçirmesinin elzem olduğu-
nu dile getirmektedir. Bu konuda yöneltilen eleştiriler-
de kadınların çoğunlukta olduğu gözlemlenmiştir.

“Sanki bizim Cumhurbaşkanımız kendi savaşla-
rına bizi de katıyor gibi oluyor. Hani kavga ettiği, 
geçinemediği insanlarla biz mecbur kavga etmek 
zorunda kalıyoruz.” (Kadın, 45, AKP)

“Şimdi şöyle bir şey var, hükümetin değişmesi lazım 
ama hükümet de o kadar tehditvari ki yani biz öyle 
seçimle gitmeyiz diyorlar, söylemleri de bu şekilde, 
açıkçası bu beni korkutuyor.” (Kadın, 36, AKP)

“Cumhurbaşkanımızın danışmanlarını değiştire-
rek, ancak bu şekilde. Yanlış yönlendiriliyor galiba, 
her şey açık açık anlatılmıyor Cumhurbaşkanımıza. 
Cumhurbaşkanı iyi bir insan, iyi bir lider, iyi yön-

leri olan bir insan, çalışan 
bir insan en azından. Biz-
den çok güzel alıyor götü-
rüyor paraları o ayrı ama 
çalışıyor, hizmet de ettiğine 
inanıyorum ben şahsen. 
Ama o çevresindeki herke-
sin hatası. Danışmanları 
böyleyse adam ne yapsın 
yani? Bir taraftan illa ki 
bir çatlak çıkacak. Ama 
bence o etrafın komple de-
ğişmesi gerekiyor. Lütfen 
artık az çalsınlar bir de ya.” 
(Kadın, 53, AKP)

“İyi bir insana benziyor 
ama çevresindeki insanlar 
yönlendiriyor sanki.” (Ka-
dın, 44, AKP)

“Ben şöyle söyleyeyim, yir-
mi seneden beri iktidarda 
olan Sayın Cumhurbaş-
kanımız Tayyip Erdoğan 

ama hala bir şeyler çözülemediyse bir kendine bak-
malı. Kendine bakmalı önce ne yapabilirim diye.” 
(Kadın, 37, AKP)

“Kendi damadını, çocuklarını bir yerlere koyaca-
ğına dışarıdan insanların fikrini almayı denesin.” 
(Erkek, 36, MHP)

İktidar bloğu 
seçmenlerinin bazıları 
ise sorunların çözümü 

için hükümetin 
değişmesinin veya 
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın ekibini 
gözden geçirmesinin 
elzem olduğunu dile 

getirmektedir. 
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İktidar bloğu seçmenleriyle yapılan görüşmelerde öne 
çıkan bir başka çözüm önerisi ise, Türkiye dışındaki 
çatışmalı bölgelere asker gönderilmemesi olarak dikkat 
çekmektedir.

“Bir de dış politikada artık bizim çocuklarımızı baş-
ka ülkelerin savaşlarına sokmasınlar. Afganistan’a, 
Suriye’ye şuraya buraya Libya’ya falan gönderme-
sinler. (Kadın, 50, AKP)

Gencecik çocuklar ölüyor burada Suriyeliler, Afgan-
lar sefa sürüyor. (Kadın, 45, AKP)

Başkasının sorunu bizi ilgilendirmez. (Erkek, 36, 
MHP)

İlk önce kendi vatandaşım kendi ülkem demeli. Ben 
bu ülkenin cumhurbaşkanıysam önce kendi vatan-
daşım demeliyim.” (Kadın, 37, AKP)

Muhalefet seçmenlerinde ise dış politika sorunlarının 
çözümü için öncelikle mevcut iktidarın sorumluluğu-
nun bilincinde olması ve yetkili makamlara liyakat sa-
hibi kişileri getirmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

“Yani öncelikle işi yapabilecek gerçek kişilerin o kad-
rolara gelmesi lazım. Sorunları çözebilecek kişilere 
sahip olalım. İkinci olarak muhakkak eğitim siste-
minin baştan sona değişmesi lazım şu an artık Tür-
kiye iyi öğrenci yetiştiremiyor. Yetiştirdiği de burada 
kalmak istemiyor.” (Erkek, 24, CHP)

“Bir kere bu sorunun çözülmesi için cumhurbaşka-
nının sorumluluk alması lazım. Fakat ben iktidar 
partisinde şunu görüyorum; bir sorun varsa onu 
başkaları yaratmış, kendileri sorunu çözmeye ça-
lışıyor gibi davranıyorlar. Yani bu devletin sorunu 
da olsa iktidarın sorunu da olsa ya bir terör örgütü 
yüzünden sorun başlamış ya bir dış güçler yüzünden 
sorunlar başlamış ya muhalefet yüzünden sorunlar 
başlamış.” (Erkek, 24, CHP)

“Şunu eklemek istiyorum; hadi bu olmadı diyelim 
kimse dışardan etkilemedi diyelim bir şekilde oluyor 
ki ‘kandırıldık’ oluyor. Ben o cümleye inanılmaz 
takılıyorum. Baştakilerin bu cümleyi sarf ettikten 
sonra nasıl hala bu ülkeyi yönetebilmeleri... Bence 

anayasada bununla ilgili bir madde olması lazım 
gelecekte. Bu kelimeyi kullanıp da kalkıp hala bu 
ülkeyi yönetmeye devam edebilmek... Ben aklım al-
mıyor. Hayalim de almıyor.” (Erkek, 28, İYİ Parti)

Muhalefet seçmeninin cevaplarında da iktidar seçme-
ninde olduğu gibi ekonomik kalkınma, eğitim, bilim ve 
teknoloji alanında gelişme ile birlikte liyakatin önemi 
ve iç politikadaki sorunların çözülmesi gerektiği vur-
gulanmıştır. Bunlar olmaksızın günümüz dünyasında 
askeri gücün anlamının azaldığının da altı çizilmiştir. 

“Söz sahibi olması için, ekonomi. Bu ülkelerin biz-
den bir şey almak, bize muhtaç olması lazım. Atıyo-
rum Rusya bizden doğalgaz almak zorunda olduğu 
için bize iyi davranmak zorunda olsun gibi mesela 
öyle bir çıkarımız olması lazım.” (Erkek, 24, CHP)

“İktisadi olarak çok kuvvetli olursanız sizin sağlık 
sektörünüz de çok iyi olur, sizin eğitim imkanlarınız 
da çok iyi olur, gelir kalan her şey çok iyi olur ve güç-
lü bir ülke olursunuz. Dış ülkelerle de probleminiz 
olmaz, iyi geçinirsiniz çünkü onlar sizinle iyi geçin-
mek isteyecek.” (Erkek, 28, İYİ Parti)

“Liyakatin geri gelmesi, kuruluş değerlerine geri dö-
nülmesi, eğitimin derhal iyileştirilmesi, günümüz 
teknik ve bilim çağına ulaşabilmesini sağlaması. 
Yoksa sen milyon tane, nüfusun hepsi asker olsa ne 
ki?” (Erkek, 57, CHP)

“Bence önce içi düzeltmemiz gerekiyor ki dışı düşün-
memiz, bunları konuşmamız için. Önce içi düzelte-
lim. Bir sürü sorunumuz varken mülteciden tutun 
da dolardı, EURO’ydu. Bir markete gidemiyoruz pa-
halılıktan. Biz ilk önce bunları düzeltmeliyiz ki dışı 
düzeltelim diye düşünüyorum.” (Kadın, 38, CHP)

Muhalefet seçmenlerinin bir başka çözüm önerisi de 
ikili ilişkilerde sorun yaşanan ülkelerle uzlaşılması ge-
rektiğidir. Bu görüşte her ne kadar iktidar seçmenleri 
ile hemfikir görünseler de muhalefet seçmenleri önce-
likle demokratikleşmenin gerçekleştirilmesi gerektiğini 
dile getirmiştir. 

“Bir de dış politikanın içerisinde aslında Kürt me-
selesi de var. O da aslında bazen Amerika ile Rusya 
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ile savaş meselesi üzerinden de aslında anlaşmalar 
var. Kürt meselesi için de dış politikada bir politi-
kasızlık var. [Bunun çözümü için] içerideki demok-
ratik sürecin geliştirilmesi, kültürel haklar, hukuksal 
yaklaşımlar üzerinden çözümlerle aslında bu sorun 
çözülebilir.” (Kadın, 40, HDP)  

“Valla ben başbakan olsam tüm dünya turuna bir 
çıkarım. Devamlı karşılıklı görüşmelerle, istişare-
lerde bulunurum ve en azından ılımlı bir tarafım 
olur. Çünkü bu bütün dünya ülkelerinde bozuşma-
dığı hiçbir Allah’ın kulu kalmadı. Putin’e dostum 
diyor, Putin arkadan vuruyor. Trump dostum diyor 
Trump ‘akıllı ol’ diye mektup yazıyor. Zaten Biden 
hiç ilgilenmiyor bile.” (Erkek, 53, İYİ Parti) 

Bir grup muhalefet seçmeni ise, dile getirilen tüm bu 
sorunların çözümü için mevcut iktidarın değişmesi ge-
rektiğini vurgulamıştır. 

“Ben bir şey eklemek istiyorum, iç politikalarla ilgili 
olumsuz birçok şey konuşuyoruz, olumlu bir şey ko-
nuşmuyoruz, yok çünkü. Yani ben bunu şeye bağla-
mak istiyorum, tek adam rejimindeyiz, tek adamın 
sözü geçiyoruz. Bu yönetim ya da iktidar değiştiği 
zaman bence bu sorunların hiçbiri kalmayacaktır. 
Çözüm bu.” (Kadın, 45, CHP)

“Erdoğan’ın gitmesi... Tek çözüm o. Gerçi sonrasında 
ne yazık ki o mantalitedeki insanlar temizlenmezse 
eğer bu böyle devam edecek ve biz çok daha gerilere 
düşeceğiz. O yüzden yani gidecek, sonrasında düz-

gün bir yönetim gelirse ancak işte dış politika belki 
bir şekilde düzelebilecek. Yoksa ben düzelebileceğine 
hiçbir şekilde inanmıyorum.” (Kadın, 53, CHP)

Muhalefet seçmeni arasında özellikle HDP seçmeni 
bazı katılımcıların sorunların kaynağında iktidar-mu-
halefet ayrımını görmediği ve bu sorunların ancak yeni 
bir yaklaşım ve zihniyet değişikliğiyle mümkün olabile-
ceğini belirttiği gözlemlenmiştir.

“Ben muhalefet, iktidar, hepsini aynı şekilde değer-
lendiriyorum. Güçlü bir muhalefet olsaydı bunları 
yaşamıyor olacaktık zaten. O yüzden bir bölümü as-
lında çok lüks yaşıyor, alt sınıf aslında çok düşük bir 
seviyede. Bugün kiralar almış başını gitmiş, insan-
lar oda bile bulamıyor. Ve bu sadece İstanbul’da böy-
le değil. İşte herhangi bir ilçede, herhangi bir ücra 
yerde bile ne ev alabiliyorsun ne kira verebiliyorsun 
ve senin aldığın maaş hiçbir şeye yetmiyor. Böyle bir 
durum. Dolayısıyla bu bir sistem sorunu aslında.” 
(Kadın, 43, HDP)

“Aslında mesela şimdi mülteci sorunuyla ilgili, in-
sanların, hepimizin kendi kendine şunu sorması 
gerekmiyor mu? Mesela siz devletin başında olsanız 
milyonlarlarca insan sınırınıza akın etse ne yaparsı-
nız? Bu soruyu sormak. Birilerine sorumluluk yük-
lemek yerine kendi kendimize, çünkü netice olarak 
bu iktidar ebedi olarak başımızda kalmayacak, gi-
decekler, herkes gidecek. Neler gitti, kimler gitti. Baş-
kası gelecek, belki bizim düşünce dünyamıza uygun 
bir iktidar gelecek. Bu sorun yine olacak. Bu sorun 
bu iktidarın tamamen var ettiği bir problem değil. 
Bu gerçeği görmek gerekiyor. Mülteciler her zaman 
var.” (Erkek, 38, HDP) 

 “DOST”, “DÜŞMAN” VE “TEHDİT” ALGISI

Bu bölümde katılımcılara Türkiye’nin uluslararası are-
nadaki “dost” ve “düşmanlarının” hangi ülke(ler) oldu-
ğu ve bu ülke(ler) hakkında ne düşündüklerinin yanı 
sıra Türkiye’nin karşısındaki “tehditler”in ne olduğu 
sorulmuştur. Bu sorulardaki amaç, ikilikleri ya da ön-
yargıları beslemek değil; bu kelimelerin yarattığı çağrı-
şımların ne derecede sorgulandığını ve üstünde düşü-
nüldüğünü anlayabilmektir.

Muhalefet seçmenlerinin 
bir başka çözüm önerisi 
de ikili ilişkilerde sorun 

yaşanan ülkelerle uzlaşılması 
gerektiğidir. 



TÜ
RK

İY
E’

D
E 

D
IŞ

 P
O

Lİ
Tİ

KA
YA

 Y
Ö

N
EL

İK
 Y

AK
LA

ŞI
M

 V
E 

AL
G

IL
AR

18

İktidar bloğu seçmenine Türkiye’nin uluslararası are-
nadaki dostları sorulduğunda en çok gelen cevabın 
Azerbaycan olduğu, bununla birlikte Pakistan ve Katar 
cevaplarının verildiği de gözlemlenmektedir. Bu ülkele-
rin neden Türkiye’nin dostu olduğuna ilişkin sorulara 
verilen cevaplarda ise tarihsel ve ekonomik gerekçeler 
öne çıkmaktadır. 

(Sorulan soruya Azerbaycan cevabının verilme-
si üzerine) Peki sizce Azerbaycan neden dostu-
muz? (diyalog verilmiştir)

 - “Tarihsel geçmişimiz olduğu için. (Erkek, 35, 
MHP)

 - Eurovision’da bile birbirimizi kolluyorduk, Azer-
baycan bize veriyordu tam puan. (Kadın, 45, 
AKP)

 - Onların bizi benimsediği oradan belliydi. (Ka-
dın, 44, AKP)

 - Tek dostumuz belki de dünyadaki. (Kadın, 50, 
AKP)

 - Aliyev ve Tayyip Bey arkadaş. (Erkek, 35, MHP)
 - Ama Esad’la da çok samimiydi. (Kadın, 36, 

AKP)
 - Şimdi düşman oldular.” (Kadın, 45, AKP)

Öte yandan iktidar bloğu seçmenleri arasında, bu grup-
larda en çok dile getirilen Azerbaycan’ın dostluğunu 
sorgulayan ve Türkiye’nin uluslararası arenada dostu 
olmadığını dile getiren katılımcılar da olmuştur. Bu ko-
nuda özellikle MHP seçmeni katılımcıların öne çıktığı 
gözlemlenmiştir. 

“Yani dış politikada tabi dünyaya iki kardeş ülke 
olarak görünüyor fakat gerçekten yüzde yüz tanıdı-
ğımızı söyleyemeyiz. Baktığınız zaman ticari işlerde 
bile, bu doğalgaz şirketinde, enerji şirketinde bile şu 
an aslında ciddi bir çatışma yaşanıyor Türkiye’de. 
Ama yukarısı iyi gözüktüğü için örtbas ediliyor. O 
yüzden yüzde yüz dostumuz diyemeyiz aslında. Bu-
günkü siyasi ve ticari şartların getirdiği bir dostluk 
yaşanıyor.” (Erkek, 35, MHP) 

“Şu da var mesela, onlar Rusya’ya yakın diye bili-
yorum ben. Rusya ile biz ters düştüğümüz zaman 

ne kadar arkamızda duracaklar? Ne kadar Türki-
ye’nin yanında politik olarak duracaklar bilemiyo-
ruz.” (Erkek, 35, MHP)

“Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur.” (Erkek, 36, 
MHP)

“Türkiye’nin dostu yok. Kim ne derse desin Türki-
ye’nin dostu yok. Bugün Türkiye ben şuraya gidiyo-
rum dese, bir Azerbaycan bize çok yakın görünüyor. 
Yakın görünüyor ama mesela bir şey olduğu zaman 
Amerika’nın yanında olur. Rusya’nın yanında olmaz 
ama Amerika’nın yanında olur.” (Kadın, 38, MHP)

Türkiye’nin düşmanlarının hangi ülke(ler) olduğuna 
ilişkin soruda ise iktidar bloğu seçmenlerinin yanıtla-
rında birçok ülkenin zikredildiği; Ermenistan ve Yuna-
nistan’ın küçük bir farkla öne çıktığı gözlemlenmiştir. 
Dikkat çeken bir husus ise, iktidar bloğu seçmeni ka-
tılımcılarının bir kısmı “Türkiye’nin düşmanları” ara-
sında sayılan ülkelerin bu kadar fazla olmasını normal 
karşılarken, diğer bir kısmının ise bu durumdan hoşnut 
olmamasıdır. Türkiye’nin bazı komşuları veya diğer ül-
kelerle daha iyi bir ilişki kurmasını tercih eden iktidar 
bloğu seçmeni arasında kadın katılımcıların öne çıktığı 
gözlemlenmiştir. 

Türkiye’nin bazı komşuları 
veya diğer ülkelerle daha 

iyi bir ilişki kurmasını 
tercih eden iktidar bloğu 
seçmeni arasında kadın 

katılımcıların öne çıktığı 
gözlemlenmiştir. 
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“Mesela Yunanistan Türkleri seviyor. Aslında iki 
farklı ülkenin insanı birbirini seviyor ama politi-
kadan dolayı uzak duruyorlar. Bence zararı olmaz. 
Yangında onlar düşman gözükse de bize yardımcı 
olmaya çalıştılar sonuçta. Şu anda bir düşmanlık 
beslemenin dünya genelinde bir faydası olmayacağı 
zaten Covid-19 dönemi bize anlattı. Herkesle dost 
geçinmenin faydası olabilir.” (Kadın, 44, AKP)

“En azından Avrupa ülkeleriyle denge politikasının 
kurulması çıkarlarımız için daha iyi olur diye dü-
şünüyorum. Çünkü orada yaşayan yurttaşlarımız 
var. Çünkü biz artık yüzümüzü Batı’ya çevirdik, 
Doğu’ya arkamızı döndük. İleriye bakmak istiyor-
sak, gelişim istiyorsak biraz daha Avrupa ile yakın 
ilişkiler kurmalıyız.” (Kadın, 36, AKP)

“Ben mesela Almanya ile olan şeyinin kesinlikle 
bozulmamasını isterim. Çünkü Almanya gerçek-
ten çok iyi bir ülke. Güç olarak da iyi sistem olarak 
da. Her yıl ekonomisi artı veren bir ülke. Çok ciddi. 
Orada o ilişki düzeltilerek, mesela ne yaparsanız, siz 
kendinizi geliştirmek için daha iyi olan insanların 
yaptıklarını izlersiniz. Kendinizi geliştirmeye çalı-
şırsınız. İyi olan ülkelerin yaptıklarını inceleyebi-
lirler mesela. Almanya olsun. Eğer ilişkiler koparsa 
bizim o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızlar için 
de iyi şeyler yapılması lazım.” (Kadın, 38, MHP)

“Bir de üslup çok önemli, Bülent Arınç’ın konuşma-
sıyla eski Tayyip Erdoğan’ın konuşması nerede. Eski 
Erdoğan’ın konuşması çok iyiydi, güzel konuşuyor-
du, şimdi resmen sürekli savaşan bir dil var kendi-
sinde. Bunu çözmesi lazım, dış politikada bu çok 
önemli.” (Kadın, 42, AKP)

“Ben Yunanistan ile ilişkilerin iyi olmasını isterdim. 
Yani Yunanistan hem komşu ülkemiz bizim, sıkışık 
bir şey olduğunda, yardım konusunda maddi mane-
vi olarak yanımızda olabilecek bir ülke diye düşünü-
yorum.” (Kadın, 34, MHP)

Muhalefet seçmenine gelindiğinde ise, Türkiye’nin 
uluslararası arenadaki dostlarının hangi ülkeler olduğu 
sorusuna görece daha temkinli yaklaşılmış; uluslarara-
sı ilişkilerin dostluk ya da düşmanlıktan ziyade genel 
anlamda çıkarlar üzerinden yürütüldüğü belirtilmiştir. 

Muhalefet seçmeni katılımcıların bir kısmının ise Tür-
kiye’nin dostları ile iktidar bloğunun dostları arasında 
bir ayrıma gittiği de görülmektedir. Muhalif seçmen-
lerden oluşan odak gruplarda da, Türkiye’nin dostları 
arasında yine en çok Azerbaycan’ın zikredildiği görül-
mekte, bununla birlikte Azerbaycan hükümetine karşı 
görece daha mesafeli bir yaklaşım dikkat çekmektedir. 

“Bence Türkiye’nin dostları olarak baktığımızda 
bunlar hep dönemsel değişiklik gösteriyor. Yine çı-
karla ilgili bir konu. O dönem kiminle çıkarı varsa 
odur dostu. Bana göre standart Türk kökenli ülke-
ler.” (Kadın, 24, CHP)

“Hükümet ve milletler arası dostluğu ayırmak la-
zım. Şimdi Azerbaycan dedik, ben millet olarak en 
çok Azerbaycan’ı severim hükümetini sevmem. Şim-
di ben bugün hükümete geldiğim zaman Aliyev’le 
iyi geçinmem. Ya bu çok başka bir şey. Muhalefet 
geldiği zaman mevcut hükümetin iyi geçindiğiyle 
geçinmez.” (Erkek, 28, İYİ Parti)

“Yani Türkiye’nin bakış açısıyla Azerbaycan kendi 
dostu. Benim bakış açımla İsrail dostu.” (Kadın, 
22, HDP)

“Azerbaycan bizim gönül dostumuz. İki millet tek 
devlet sloganıyla böyle gelmiş böyle gidiyor. Azerbay-

“Ben Yunanistan ile 
ilişkilerin iyi olmasını 

isterdim. Yani Yunanistan 
hem komşu ülkemiz bizim, 
sıkışık bir şey olduğunda, 
yardım konusunda maddi 
manevi olarak yanımızda 

olabilecek bir ülke diye 
düşünüyorum.”  

(Kadın, 34, MHP)
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can ile kardeşiz diyoruz ama Türkiye olarak hiçbir 
fedakârlık görmedik. Doğalgazı bari biraz indirimli 
ver, Rusya’dan aldığımız pahalı, Azerbaycan kar-
deşimiz diyoruz onlardan aldığımız pahalı. Bir de 
işte bu SİHA’ları aldılar, çok bir şey yapmışlar gibi, 
ihtiyaçları olduğu için aldılar. Azerbaycan’ın bize 
bir katkısı yok. Ama iki ayrı devlet tek millet olayı 
devam ediyor.” (Erkek, 53, İYİ Parti)

“Aynı şekilde, yani şöyle söyleyeyim, bu dış politika 
ile bence Türkiye’nin bir dostu olduğunu zannetmi-
yorum. Yani yok. Biz bir kere hitap etmesini bilmi-
yoruz yani, konuşmamızda bir şeylik olduğundan, 
kendini anlatamadığından. Tek tip adam olarak ya-
şadığı için kendi etra-
fında ne kadar dönen 
varsa ona göre o dost. 
Ben Azerbaycan’ın bile 
dost olduğunu düşün-
müyorum yani. O da 
çünkü neden? Zama-
nında bizim onlara 
yaptığımız iyiliklerin 
karşılığında onlar bize 
dost oluyorlar.” (Ka-
dın, 38, CHP)

“Sadece gözükeni söyle-
yeyim Azerbaycanmış 
gibi gözüküyor. Ama 
perde arkasında ne var 
hiçbir şekilde bilemeye-
ceğiz. Azerbaycan gibi 
gözüküyor. O da zaten 
her başımız sıkıştığın-
da onların ya da bizim 
ilk önce yardımı gönde-
ren, gelen Azerbaycan 
oluyor. Tek bildiğim de 
o. İkinci bir ülke çıkmıyor.” (Kadın, 38, CHP)

Türkiye’nin düşmanlarının hangi ülkeler olduğu soru-
suna ise, muhalefet seçmenleri çeşitli cevaplar vermiş-
lerdir. Bunlar arasında en çok öne çıkanların Arap ülke-
leri, Ermenistan ve Yunanistan olduğu görülmektedir. 
Bu ülkelere ilişkin, bazı katılımcılar devletler ve halklar 
arasında bir ayrım yaparak halkların “düşman” olmadı-

ğını vurgulamakta; Türkiye’nin bu ülkelerle nasıl bir 
ilişki yürütmesi gerektiği ile ilgili farklı parti seçmenleri 
arasında birtakım farklar dikkat çekmektedir.    

“[Ermenistan ve Yunanistan konusunda] Yani ben 
de geçmişten gelen konular olduğunu düşünüyorum 
iki taraf için de. Ama bunu günümüzde düşmanlık 
seviyesinde konuşulmasının tek sebebi bence gündeme 
oynamak. O kadar düşmanlık gerektirecek toplumsal 
bir durum olduğunu düşünmüyorum iki taraf ara-
sında...” (Kadın, 24, CHP, vurgu eklenmiştir)

“Ortadaki düşmanlık çok net. Ortada bir savaş var 
zaten ve biz o savaşta tarafız. Azerbaycanı tebrik 

ediyoruz, kazanması için 
her türlü silahı veriyoruz 
sonra Ermenistan’la sa-
vaş yok da mesele soykırım 
meselesi, 1. Dünya Savaşı 
meselesi diyemeyiz ki ora-
da güncel şeyler var. Yuna-
nistan’la 12 Ada mevzusu 
çözülse, Kıbrıs mevzusu 
çözülse geriye 20 tane şey 
var. Mübadeleden bugüne 
Yunanistanla sürekli sorun 
çıkıyor zaten.” (Erkek, 27, 
İYİ Parti)

“Erivan’da bulundum. 
Erivan’da otelden bakınca 
Ağrı Dağı gözüküyordu. 
Benim köyüm de Ermeni 
köyü. 1800’lerden önce altı 
hane bizim hane var, yüz 
yirmi tane Ermeni hanesi 
var. Dost olabilmemiz için 
nasıl olmamız lazım? Ora-
da kendi ekibim 20 kişiydi, 

üç beş tanesi terbiyesizdi. Beş on kişisiyle de gayet iyi 
anlaşıyor, konuşuluyordu. Orası inanın Erzurum ve 
Kars neyse aynı yaşam olarak. (...) Velhasıl dediği-
miz gibi ülkeler arasında düşmanlık ya da dostluk 
kurulmaz. Her iki ülkenin geleceği ve çıkarları var-
dır. Bir ülkenin bir ülkeye düşmanlığı iki yönetim-
den birinin başarısızlığını gölgelemek için yapılan 
manipülasyondur.” (Erkek, 57, CHP) 

Her zaman doğrudan  
“düşman” olarak dile 

getirilmese de hem iktidar 
bloğu hem de muhalefet 
seçmeni katılımcıların 
bulunduğu gruplarda, 
Ortadoğu ülkelerine ve 
genel olarak Araplara 
karşı tepkisel ifadelere 

sıkça rastlanmıştır.    
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Her zaman doğrudan “düşman” olarak dile getirilmese 
de hem iktidar bloğu hem de muhalefet seçmeni katı-
lımcıların bulunduğu gruplarda, Ortadoğu ülkelerine 
ve genel olarak Araplara karşı tepkisel ifadelere sıkça 
rastlanmıştır.    

“Çok ilginç bir şekilde neden bilmiyorum ama yani 
bu Ortadoğu bölgesinin niye Türkiye’yi sevmediğini, 
düşman olduğunu gerçekten aklım almıyor. Ama 
oradan da bir düşmanlık var. Osmanlı zamanın-
dan gelen hatta bir düşmanlık var Araplar tarafın-
dan.” (Erkek, 27, İYİ Parti)

“[Arap ülkeleri] yapı olarak çok zıt Türkiye’ye. Coğ-
rafi olarak çok seviyorlar, çok beğeniyorlar, neredeyse 
onlar gelip yerleşecek. Biz gideceğiz yani. Mümkün 
olsa bütün Türkiye’yi satın alacaklar karış karış. 
Belki imkanları olsa bizim evlerimizi bile bizden iki 
kat fiyat verip alacaklar.” (Kadın, 38, CHP)

“Arap ülkelerinin hepsi düşman zaten.” (Erkek, 53, 
İYİ Parti)

“Arap ülkeleri Türkiye’ye düşman.” (Erkek, 36, 
MHP)

“Ama Arap’ı besliyoruz.” (Kadın, 36, AKP)  

“Ama işte Arapların zaten bu fıtratında var. Biz ilk 
defa Araplarla yaşamıyoruz ki. 600 yıldır Araplarla 
yaşıyoruz, bu adamlar böyle. Bakıyorsun, Birleşik 
Arap Emirlikleri Arap değil mi? Ne kadar düşma-
nın varsa adam onlarla askeri tatbikat yapıyor. Mı-
sır’la yapıyor, Yunanistan’la yapıyor, öbürüyle yapı-
yor. Ege Denizi’ne uçak gönderiyor ya Birleşik Arap 
Emirlikleri. Niye? Türkiye’yi vuracak. Yani demek 
istediğim şu, Araplar zaten ezelden beri böyle. Gü-
venilmez insanlar.” (Erkek, 45, MHP)

“Bir de İngiliz sömürgelerinde uzunca bir gizli 
anlaşılmalarla yürütüldükleri için Osmanlı’yla be-
raber savaşıyor olması Orta Doğu’daki topraklara 
kadar oradan toprak edinilmesi İngilizleri çok ra-
hatsız ediyor ve dolayısıyla arkasındaki lobiler doğ-
rultusunda bunlar Osmanlı’ya karşı Arapların geri 
püskürtülmesi, yani aslında gizli ortaklık, şu andaki 
yapılan Arapların hiçbir şekilde Müslümanlıkla 

alakalı olmayan ya da asalaklı olan hiçbir konunun 
altına imza atmamış olmaları, bunlar da tabii ki 
yalnızlık.” (Kadın, 37, AKP)

“Hep Arap ülkeleri bizimle düşman. Ne kadar il-
ginç. Sorsanız onlar da İslam şeyindeler.” (Kadın, 
38, MHP) 

“Bir de mesela Arap’ı ters çevir para, parayı ters çevir 
Arap. Yani o çok kötü.” (Kadın, 42, AKP) 

Türkiye’nin dış politika alanında karşı karşıya kaldığı 
tehditler sorulduğunda ise iktidar bloğu seçmeninin ce-
vaplarında Türkiye’nin sınırlarında kurulmak istenen bir 
“terör devleti” cevabı ağır basarken, muhalefet seçmenle-
rinin verdikleri cevaplar arasında dini örgüt ve tarikatlar 
ile göçmenler/sığınmacılar yer almıştır. Dikkat çekici bir 
husus, hem iktidar bloğu hem de muhalefet seçmeni bir 
çok katılımcı, dış politikaya ilişkin tehditlerin sorulma-
sına karşın, eğitim, bilim ve teknolojide gerilik ve üretim 
eksikliği gibi ülke içi bazı sorunların gelecek açısından 
çok daha önemli olduğunu ileri sürmüşlerdir.  

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN ÜLKE 
SINIRLARI DIŞINDAKİ VARLIĞI

Bu bölümde katılımcılara, özellikle Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin Türkiye sınırları dışındaki varlığına ilişkin 
fikirleri sorulmuştur.

İktidar bloğu seçmeni genel olarak Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin sınır ötesindeki varlığını Türkiye’nin askeri 

Katılımcıların 
çoğunluğunun, hangi bölgede 

olduğu fark etmeksizin 
Türk askerinin uzun süre 

yurtdışında görev yapmasına 
karşı eleştirel bir tutum aldığı 

gözlemlenmiştir. 
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gücünü göstermesi açısından önemli bulmakta ve tüm 
iktidar seçmeni grupları tarafından bu durum “güç 
gösterisi” olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte 
katılımcıların çoğunluğu-
nun, hangi bölgede oldu-
ğu fark etmeksizin Türk 
askerinin uzun süre yurt-
dışında görev yapmasına 
karşı eleştirel bir tutum 
aldığı gözlemlenmiştir. 
Bu eleştirel tutumun, her 
ülke vatandaşının kendi 
ülkesini koruması gerekti-
ği fikrinden ve Türkiye’nin 
kendi iç sorunlarının za-
ten kendisi yettiği yaklaşı-
mından beslendiği dikkat 
çekmektedir. Türkiye’nin 
sınır ötesi askeri varlığı-
nın devamına destek ise 
katılımcılar arasında var 
olmakla birlikte net bir 
şekilde azınlıktadır. Bu ko-
nuda da eleştirilerin çoğu-
nun kadınlardan geldiği gözlemlenmiştir:

“Ben şuna karşıyım, benim vatandaşım bizim genç-
lerimizin gidip Libya’da Afganistan’da olmasından 
ben rahatsızım Suriye’de olmasından rahatsızım. 
Gelip burada nargile keyfi çatıyorlar bizim insan-
larımız neden ölüyor? Buna herkes karşı.” (Kadın, 
44, AKP)

“Suriyeliler kendi ülkelerinde savaşmayıp da bizim 
gençlerimiz gidip orada savaşması ve şehit verildi-
ğinde bu devamlı dile getiriliyor. Bizim askerlerimi-
zin orada ne işi var? Askerlerimizin diğer ülkelerden 
önce kendi sınırlarımızı koruması bence kafi.” (Ka-
dın, 36, AKP)

“Aslında ben buna karşı çıkıyorum. Bizim asker gü-
cümüzün bu tip ülkelerde olması bizim faydamıza 
bir şey. Sayın Bahçeli’nin dediği gibi yarın öbür gün 
benim askerim orada o hakimiyeti ele aldığı zaman 
biz seksen iki seksen üç seksen dört plakalarını kendi 
bünyemize kattığımızda haliyle bu ülkenin toprak-
larını ve toprak altı kaynaklarını da bünyemize kat-

mış olacağız. Belki bizler gidip oralara yerleşeceğiz 
bundan yirmi otuz yıl sonra. Bu karşı çıkmamamın 
tek nedeni o toprakları kendi gücümüz altına alma 

ihtimali olduğu için. (Er-
kek, 35, MHP)

“Ben askerlerimizin ora-
da olmasını istemiyorum.” 
(Kadın, 36, AKP)

“Bizim Misak-ı Milli sınır-
larımız artık belirlenmiş. 
Geçen bir yerde okumuş-
tum, Esad Hatay bizimdir 
orayı alacağız gibi bir şeyler 
konuşmuş. Biz kendi sınır-
larımızı korumakla mü-
kellefiz sadece, koruduktan 
sonra diğer yerler bizi ilgi-
lendirmiyor diye düşünüyo-
rum.” (Kadın, 37, AKP)

“Bence çok saçma, herkes 
kendi ülkesini korusa daha 

iyi bence.  Her yerde Türk askerinin olmasına gerek 
yok.”(Kadın, 45, AKP)

“Askeri varlıklar orada şeyi gösterir, bizim askeriyede 
ne kadar başardığımızı gösterir. Eğer ki orada bizim 
askerimizin can güvenliğini yüzde yüz sağlayacak-
sa sıkıntı yok. Daha iyi. Bizi orada temsile den bir 
grup var. Ama can güvenliğinde bir sıkıntı varsa ben 
o zaman istemiyorum açıkçası.” (Kadın, 38, MHP)

“Yani Suriye’de bir yere kadar tamamdı, gerçekten 
savaş vardı ama artık gerek yok ki. Kendi vatandaş-
ları artık yapsınlar. Kendi gençleri gitsin.” (Kadın, 
34, AKP)

“Bir yere kadar orada durmamız güzel, sınır güven-
liği açısından ama çok da üstünde durulması gerek-
tiğini düşünmüyorum. Biraz da kendi sorunlarımız-
la ilgilensek daha iyi olur bence.” (Erkek, 24, AKP)

“Artık bizim çocuklarımızı başka ülkelerin savaşları-
na sokmasınlar. Afganistan’a, Suriye’ye şuraya buraya 
Libya’ya falan göndermesinler.” (Kadın, 50, AKP)

“Artık bizim 
çocuklarımızı başka 
ülkelerin savaşlarına 

sokmasınlar. 
Afganistan’a, Suriye’ye 
şuraya buraya Libya’ya 
falan göndermesinler.” 

(Kadın, 50, AKP)
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“Bu en başta gerçekten gurur verici bir şey. Bizim 
gerçekten gücümüzü gösteriyor. Dışarıdan bakıldı-
ğı zaman Türkiye’nin gücünü gösteren önemli bir 
nokta. Yani onun haricinde de zaten bulunduğu 
nokta itibariyle gönderilen bölge yine Müslüman 
ülkeler. Bizim dostumuz. İleride gelişebilecek bazı 
projeler için bir yatırım da olduğunu düşünüyorum. 
Türkiye’nin kesinlikle menfaatine gelişen bir durum 
olduğunu düşünüyorum.  Azerbaycan’da bir spiker 
bizden bahsetmişti çok çok gururlanmıştım Azer-
baycan’da. Kardeş ülkeyiz, belki ileride onlar bize 
yardım edecek.” (Kadın, 34, AKP)

Muhalefet seçmeni katılımcılara gelindiğinde, Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışındaki varlığına karşı 
eleştirel bir tutum alındığı gözlemlenmektedir. Fark-
lı parti seçmenleri arasında yaklaşım farkları olmakla 
birlikte, genelin bu askeri varlığı iktidarın çıkarlarıyla 
özdeşleştirdiği görülmektedir. Katılımcılar arasında as-
keri müdahaleler fikir olarak doğru bulanlar olsa da, bu 
müdahalelere eşlik eden politikaları yanlış olduğunu 
söyleyenler olduğu gözlemlenmiştir. 

“Ben biraz sömürge amaçlı olduğunu düşünüyorum 
ama o sömürgenin nereye gittiğini anlamıyoruz çün-
kü bence bize gelmiyor. Neydi, bir para geliyor ama 
bize gelmiyor halka gelmiyor.” (Erkek, 24, CHP)

“İktidar yumuşak güç var diyor, masaya oturuyoruz 
falan diyor ama askeri güç olduğunu çok belli. NA-
TO’nun aracılığıyla ama NATO’nun isteğiyle değil 
Türkiye kendi isteğiyle orada olmak istiyor. Ayrıca 
bütün dünyanın gördüğü terör örgütleri içerisinde 
de islami çetelerin içerisinde de askeri gücünü var 
ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri de bunu yalanlamı-
yor.” (Kadın, 22, HDP)

“Suriye’yi Türkiye getirmedi sonuçta sınıra. Devlet-
sel olarak bir sınırdan bahsediyorum. Bence ana ak-
tör orada Türkiye değil. O bölgede iki tane ana aktör 
var biri Amerika Birleşik Devletleri diğeri de Rus-
ya. Türkiye acaba Rusya Putin ile mi birlikte yoksa 
Beyaz Saray’la mı ikilemde. Sınırda olduğunuz için 
mecbur kalıyorsunuz.” (Erkek, 28, İYİ Parti)

“Hükümetin kendini iktidarda tutabilmesi için ora-
dan gelecek ekonomi ile içeriye aktarmayı düşünür.” 
(Erkek, 57, CHP)

“Büyük bir devlet olabilmek için, bu tarihten beri böy-
le, günümüzde de aynı şekilde, başka bölgelere gücü-
nü uygulayabilmek, orada kendi çıkarlarına göre bir 
şeylere yön verebilmek lazım. Ama bizim yaptığımız 
sadece asker göndermek oluyor, bunu politik olarak dü-
zenli bir şekilde destekleyemiyoruz. Sadece ölüme gön-
deriyoruz askerlerimizi. Orada işçilik yapması için, 
insan gücü olması için gönderiyoruz. Ama gerçekten 
ayakları yere basan, mesela şu an konuştuğumuz ko-
nuların birçoğunu gelişmiş ülkelerde insanlar kendine 
dert etmiyorlar. Ama bizde ekonomi, demokrasi vs. bir 
çok sorun var. Ayakları yere basan bir şekilde destek-
leyemiyoruz kararlarımızı. Mesela Sudan’a asker gön-
deriyoruz, Afganistan’da askerlerimiz var, kalmaları-
nı istediler vesaire. İyi ki kalmamışlar hiçbir işimize 
yaramayacaktı zaten.” (Erkek, 35, CHP)

“Ben desteklemiyorum, yani şimdi genelde yaklaşım 
bir yere asker gönderdiğinizde daha olumlayıcı bir dil 
kullanırsınız. Ama Türkiye’de bu bir savaş çıkarma 
özellikle Irak operasyonu daha çok Kürt nüfus üze-
rindeki milliyetçi duygular üzerinden geliştiriliyor. 
Genelde ben komşularla yapılan şeylerin biraz daha 
toplumu da gerdiğini düşünüyorum. Komşu ülkelere 
gönderilen askerler konusunu desteklemiyorum. Çün-
kü bu sefer bahsettiğiniz dost düşman meselesi çünkü 
Türkiye’de böyle bir durum da söz konusu olabiliyor. 
Suriyeli ile düşmanlaşıyorsunuz, Irak’la düşmanlaşı-
yorsunuz, kendi içinizde o nüfus varsa onlarla düş-
manlaşıyorsunuz. Çünkü ilişkilerimiz çok sıkı. Suriye 
ile de akrabalıklar var, Irak ile de. İran’dan da var. 
Birçok ülkede Türkiye ile iç içe geçen ilişkiler var, siz 
asker göndermelerle aslında bir düşmanlık örgütlü-
yorsunuz yani.” (Kadın, 40, HDP)

Sizce sınır dışında asker bulundurmak nasıl bir 
yöntem çıkarı için? (diyalog verilmiştir)

 - “Neden bulunuyor ki bence saçmalık ötesi bir şey. 
(Erkek, 24, CHP)

 - Bence sömürgelik şarttır. (Erkek, 28, İYİ Parti)
 - Çıkar derken ne çıkarı? Halkın çıkarı mı? İkti-

darın çıkarı mı? Sermayenin çıkarı mı? Mesela 
Suriye’deki çıkarı aslında ekonomik güçlerle ya, 
milli sermaye. Halkın çıkarı var mı? Yok.”  (Ka-
dın, 22, HDP)
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ

Bu bölümde katılımcılara Avrupa Birliği’ne yönelik gö-
rüşleri ve Türkiye’nin birliğe üyelik fikrine nasıl yaklaş-
tıkları sorulmuştur.

İktidar bloğu seçmeni katılımcılar arasında Avrupa 
Birliği’ne “Hristiyan birliği”, “Haçlı birliği” gibi şüpheli 
yaklaşımlar olmakla birlikte, katılımcıların çoğunluğu 
Türkiye’nin üyeliğine olumlu yaklaşmaktadır. Bu yak-
laşımda yaşam standartları, ekonomik gelişme ve üye 
ülkelere vizesiz seyahat imkanı gibi faktörlerin etkili 
olduğu gözlemlenmiştir.

“Onların standartlarını alırız. Bütün kurumlarda 
standartlaşma yok, en azından o standartlaşmayı 
sağlarız. Vatandaş ilişkileri, kültür seviyesi artışı, 
eğitim.” (Erkek, 35, MHP)

“Belki AB’ye girince dış ülkelere davetiyesiz gideriz. 
Döviz yükselir belki.” (Kadın, 45, AKP)

“Ben isterim, Türkiye’nin büyük güçlerin yanın-
da olmasını isterim. Sonuçta AB ülkeleri birbirini 
tanıyor, birbirlerine destek oluyorlar. Yani her ne 
kadar dışta birbirlerini sevmese bile içte tutuyorlar. 
Birbirlerine arka oluyorlar. İsterim kesinlikle.” (Ka-
dın, 38, MHP)

“Ben isterim çünkü daha iyi bir imkan olabilir ya-
şam standartları açısından.” (Kadın, 32, AKP)

“[AB üyeliğini] isterim, daha iyi şartlarda yaşamayı 
isterim”. (Erkek, 24, AKP, vurgu eklenmiştir)

“Üye olunmasını isterim. Bir de vize şartları açı-
sından da iyi. Yaşam standartları da.” (Erkek, 27, 
MHP)

AB üyeliğini desteklemeyenler ise Türkiye’nin bağım-
sız olması gerektiğine vurgu yapmıştır.

“Ben istemiyorum. Ben tek başıma, kendi şu andaki 
sistemde işine gelenle beraber işine gelmeyenler ya 
da çıkarları doğrultusunda beraber. Bağımsızlığı 
savunmayı daha doğru buluyorum, herhangi bir 
yere bağlanmasına gerek yok. Kendisi belki bir koo-

peratif, böyle bir girişimi olmuştu zaten, belki kendi 
İslam ülkeleriyle ya da kafasına denk olan ülkelerle 
kurabilir. Ama AB artık bence NATO ile birlikte 
hükmünü yitirdi bence yeni dünyada.” (Kadın, 37, 
AKP)

“Ben kesinlikle üye olunmaması tarafındayım. Yani 
talebimizi geri çekmeliyiz diye düşünüyorum. Çün-
kü bizim artık Güney Asya açılımımız var. Biz Türk 
Konseyini kuralım o bize yetecektir. İlla bir şeyin içe-
risinde yer alacaksak o AB değil Türk Konseyi olma-
lı. Türk Konseyi olmayacaksa hiçbir şeye gerek yok. 
dönem neyi gerektiriyorsa gerekirse Rusya ile dost 
oluruz, Amerika ile çatışırız, Amerika ile olur Rus-
ya ile çatışırız. Bu politika iyi.” (Erkek, 45, MHP)

Muhalefet seçmeni katılımcılar arasında da Türkiye’nin 
Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin hem olumlu hem de 
olumsuz fikirler bulunmaktadır. Bununla birlikte katı-
lımcılar arasında Türkiye’nin AB’ye üye olma ihtimali 
ile AB’nin buna yaklaşımına ilişkin şüpheci görüşlerin 
fazlalığı da dikkat çekmektedir. Bu çerçevede üyelikten 
ziyade AB’nin standartlarına ulaşmanın öneminin altı-
nın çizildiği görülmektedir. 

“Ben destekliyorum zaten AB bürokratikleşmeyle 
alakalı bir şey. Aslında devlet anlayışının dünyada 
değiştirilmesiyle alakalı. (...) Bu zihniyetle AB’yi 
destekliyorum.” (Erkek, 28, İYİ Parti)

“Tiyatro zaten onlar hiçbir zaman bizi almazdı. 
Almayacaklar da bizim girme ihtimalimiz yok. 
Orayı zaten senatosunda nüfusu göre yönetiyorlar 
nüfusu en fazla 3 ülke, şu an Almanya 1, Fransa 
2, bizim ikisinden fazla nüfusumuz var girdiğimiz 
gibi.. Almazlar yani girdiğimiz zaman Fransayla 
senatoda olacağız, delegen olacak o yüzden tiyatro 
yani.” (Erkek, 27, İYİ Parti)

“Avrupa Birliği’ne istese de giremez zaten o yüzden 
olumsuz. Ben de istemem, zaten Kıbrıs meselesini 
çözemezse giremez.” (Kadın, 22, HDP)

“Bu aslında var olan bir istek, biz AB’ye girmeyi 
gider ederiz diye değil, ilmin, bilimini, kültürünü 
alacağız. Biz o seviyeye geldikten sonra zaten soru-
numuz kalmayacak.” (Erkek, 57, CHP)
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“Ben sonuna kadar destekliyorum AB üyeliğini. 
Üye olamayacağımızı biliyorum, çok mümkün de-
ğil ama en azından bizim ülkemizde gelişen, iyiye 
doğru giden ne varsa, ülkenin kuruluşundan beri 
zaten bu şekilde. Gelişmiş ülkeleri baz alarak, ora-
daki uygulamaları bize uyarlayarak yapılan şeyler.” 
(Erkek, 39, CHP)

“Ben AB üyeliğini 
destekleseydim aslında 
refah düzeyi, yaşam 
alanı iyi olduktan 
sonra bir yere üye ol-
muşuz olmamışız çok 
önemli değil bu. Bu-
nun en önemli tarafı 
kendi insanının hayat 
şartlarını ne kadar iyi-
leştirebilirse üyelik çok 
da önemli olmuyor.” 
(Erkek, 36, CHP)

“AB’ye keşke girebilsek 
ama pratikte çok zor. 
En azından şu şartlar-
da, bu kadar Doğu’ya 
doğru kayarken… bir 
de AB biraz Hristi-
yan topluluğu, ülkenin 
Müslüman olmasın-
dan dolayı da girmemiz çok zor. Benim kalbimden 
geçen keşke AB ülkesi olabilsek.” (Kadın, 45, CHP)  

DIŞ POLİTİKA VE İLİŞKİLİ MESELELER 
HAKKINDAKİ YANLIŞ BİLGİLER    

Odak grup tartışmalarında dikkat çeken önemli hu-
suslardan biri ise katılımcılar tarafından soruları yanıt-
larken verilen yanlış bilgiler olmuştur. Yanlış bilgilerin 
çoğunun göçmenler/sığınmacılarla ilgili olduğu ve bu 
bilgilerin çoğunun iktidar bloğu seçmeni katılımcıların 
olduğu görüşmelerde gündeme getirildiği gözlemlen-
miştir. Fakat bu durumla ilgili ülkenin tümüne genelle-
me yapmak, bu araştırma kapsamında mümkün değil-
dir. Dolayısıyla bu aşamada sadece elimizdeki gruplar 
açısından böyle bir bulgu çıktığını vurgulamak yeterli 

olacaktır. Aşağıda bu yanlış bilgilere ilişkin bazı örnek-
ler yer almaktadır. 

“Hastaneye gidiyorsunuz Suriyelilere öncelik var.” 
(Kadın, 36, AKP)

“Suriyelilere bizden daha çok hak tanıyorlar, ben 
de aynı şeyi söyleyecektim. 
Hastaneye gidiyorlar önce 
onları alıyorlar. Onları 
alıyorlar benim kızımı 
almamışlar, Suriyelileri 
istemiyoruz Afganları hiç 
istemiyoruz onun için.” 
(Kadın, 74, İYİ Parti)

“Geçenlerde Suriye’nin 
IMF’ye borcunu bile biz 
ödemişiz mesela” (Erkek, 
24, AKP)

“[Sığınmacıları kastede-
rek] Onları işe sokuyorlar 
belediyelerde vs.” (Erkek, 
27, MHP, vurgu eklen-
miştir)

“[Türkiye’nin en önemli 
sorunları] Valla hastalık 
ve pahalılık. En başta Su-

riyeliler var. Afganlar da geliyor mesela. Ki onların 
yüzünden zaten her şeyin fiyatı artıyor. Her şeyin 
fiyatı artıyor, onlarda para var diye insanlar kira 
ile başladılar, marketlerle devam ettiler, şimdi de 
önünü alamıyorlar.” (Kadın, 42, AKP, vurgu ek-
lenmiştir)

“Çağlayan bölgesinde özellikle Suriyelilerin çok 
dükkanları var. Arap tabelaları vardı ve bunlar 
vergi vermiyorlarmış diye duydum. Çalıştıkları za-
man yanınıza Türk işçi alıyor musunuz dediklerin-
de yabancı almıyoruz diyorlarmış. Türk’e yabancı 
diyorlar. Bu duruma düşmek gerçekten çok yazık.” 
(Kadın, 37, AKP)

“Mesela bayramlarda ülkesine giden adam orada 
kalacak, gelmeyecek. Kapatacaksın sınırı. Çoğu ülke 

Yanlış bilgilerin 
çoğunun göçmenler/
sığınmacılarla ilgili 

olduğu ve bu bilgilerin 
çoğunun iktidar bloğu 
seçmeni katılımcıların 
olduğu görüşmelerde 
gündeme getirildiği 

gözlemlenmiştir. 
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ne dedi? Mesela Avustralya Devlet Başkanı dedi ki: 
‘Ben ülkemde polisime emir veriyorum.’ dedi. ‘Bir 
mülteci görürse çeksin vursun.’ dedi. Bunu çok güzel 
bir şekilde söyledi. Siz bunu dinlerken şunu diyor-
sunuz, Avustralya devlet başkanı ülkesinde mülteci 
istemiyor ve bunu net bir şekilde, kim ne derse ne 
tepki verirse versin çok güzel söyleyebiliyor.” (Kadın, 
38, MHP)

“İsrail de aynı Filistin de aynı. Bizimkiler çok ağ-
lıyor ya onlar için Ermeni soykırımını tanımış in-
sanlar, daha geçtiğimiz sene Ermeni soykırımı anı-
sına pul bastıran insanlar [Filistinden bahsediyor].” 
(Kadın, 37, AKP)

“Direkt bizi nükleer silah kullanmakla tehdit edi-
yorlar. Kim ediyor, ABD, Rusya, Fransa. Bu üç dört 
ülke Türkiye’yi nükleer silah kullanmakla tehdit 
ediyorlar, zaten bizi de başka türlü korkutamaz-
lar… Çok açık net, bu Karadağ savaşında Amerika 
resmen baskı yaptı Ermenistan’a. Size nükleer vere-
lim gidin atın dedi. Açtılar bu yolu.” (Erkek, 45, 
MHP)

“Nükleer silahımız var, devlet açıklamıyor.” (Ka-
dın, 38, MHP)

“Bir şey söyleyebilir miyim ben tam bilmiyorum ta-
bii uzak kaldığım için, benim bildiğim kadarıyla 
İnkılap Tarihi dersi artık okutulmuyor. Bir ara öyle 
duymuştum. Benim okuduğum dönemde biz tarihi, 
inkılap tarihini, cumhuriyet tarihini, bu bilinçle 
yetiştirildik. Vatandaşlık dersimiz vardı. Şimdi bu 
nesil bilinçli böyle yapılıyor gibi geliyor bana.” (Ka-
dın, 45, AKP)

“Mesela Arabistan kralının bir sözü var, diyor ki: 
‘Bana hiçbir şey olmaz.’ diyor. Uhud dağının altı 
som altınmış mesela, ‘Uhud Dağı’nı satarım, yine 
kimse bana bir şey yapmaz’ diyor. Yani demek istiyor 
ki ben istediğim gibi orayı Amerikalılara veririm, 
Amerikalılar beni korur. Bunu çok net bir şekilde 
söylüyor.” (Kadın, 38, MHP)

“Almanya tehdit ediyor diye biliyorum dış politika 
açısından.” (Kadın, 34, MHP)

(diyalog vermiştir)

 - Tetra Pak var mesela, bu içtiğimiz meyve suları 
ister İslami firma yapsın ister Yahudi firması yap-
sın ister Alman markası yapsın hepsinin altında 
Tetra Pak. Çünkü bir tek şey onda. Bir tek o ürete-
biliyor dünya üzerinde. Başka hiç kimse üretemi-
yor o kutuyu. Onun patenti onda, başka hiçbir Al-
lah’ın kulu üretemiyor. Niye biz üretebiliriz ama 
buna müsaade edilmiyor. (Kadın, 38, MHP)

 - Çünkü önceden yapılmış anlaşmalar. (Kadın, 
37, AKP)

 - Bilim işte bilim. Telefon onda, internet onda, 
hepsi onda. Her şey dış güçlerin elinde o tek değil. 
(Erkek, 43, MHP)

 - İnsanları başka şeylerle oyalayıp, Osmanlı’daki 
gibi birileri içeri sızmış, biz içimizde çatışırken 
onlar gidip anlaşmasını yapmış ve uzun vadede 
yapmış. Oradaki yeşerecek orman gelişecek, farazi 
söylüyorum, yüzyıllar boyunca bunu başka in-
sanların eline geçmeyecek şekilde imzalatmışlar. 
Uzun planla yapılmış, o yüzden gelişimini de 
durdurmuş insanların. İşte Suriyelilere bağla-
nacak noktada bizim gelişimimiz için hiçbir ya-
rarları olduğunu düşünmüyorum.“ (Kadın, 37, 
AKP)
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SONUÇ

“Türkiye’de Dış Politikaya Yönelik Yaklaşım ve Algılar” 
araştırması, Türkiye’de iktidar bloğu ve muhalefet seç-
menlerinin Türkiye’nin dış politikasına yönelik genel 
algı ve yaklaşımlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırmanın merkezinde Türk dış politikasında sorun 
alanları; bu sorunların kaynağı ve çözüm önerileri; dış 
politikada karşılaşılan tehditler; Türkiye’nin uluslara-
rası ilişkilerindeki “dost” ve “düşman” algısı; Türk dış 
politikasının askerileşmesine yönelik yaklaşımlar ve 
Avrupa Birliği üyeliği yer almıştır.

Araştırma kapsamında derinlemesine veri toplama 
hedeflenmiş ve odak grup yöntemi tercih edilmiştir. 
6 ila 10 kişiden oluşan altı grup içerisinde toplam 49 
kişiyle görüşülmüş; gruplar, iktidar bloğunu oluşturan 
Cumhur İttifakı seçmenleriyle, TBMM’de grubu olan 
muhalefet seçmenleri ayrılarak oluşturulmuştur. Odak 
grup görüşmeleri 9-27 Ekim 2021 tarihleri arasında 
IstanPol tarafından geliştirilen soru akışı çerçevesinde 
ADHOC Araştırma tarafından İstanbul’da yüz yüze 
gerçekleştirilmiştir. 

Raporda araştırma sonucu elde edilen bulgular başlık-
lar halinde detaylı olarak tartışılmış; görüşmecilerin ait 
oldukları seçmen gruplarına ilişkin veya demografik 
olarak anlamlı örüntüler sunulmuştur. Giriş bölümün-
de de ifade edildiği üzere,bu araştırma, kullanılan yön-
tem itibariyle, katılımcı profilleri nezdinde genelleme-
ler yapmaktan ziyade; Türkiye’de iç ve dış politikanın 
birbirleri üzerindeki etkisinin artması sonucunda orta-
ya çıkan, dış politikaya yönelik algıların derinlemesine 
incelenmesi ve anlamlandırılması ihtiyacına katkıda 
bulunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın bu başlık 
altında yer verilen sonuçları da bu çerçevede değerlen-
dirilmelidir. 

Öncelikle Türkiye’de ana kutuplaşma eksenlerinden bi-
rinin mevcut iktidarın icrasına bakış olduğu varsayımı 
bu araştırmada tekrardan onaylanmış, iktidar bloğu ve 
muhalefet seçmeninin dış politika algı ve yaklaşımları-
nı belirleyen temel hususların bu ana fay hattından et-

kilendiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, Türkiye’de 
toplumu bölen çeşitli ve kompleks fay hatlarıyla uygun 
olarak dış politikayı ilgilendiren belli konularda bu iki 
seçmen grubu içinde belli başlı ayrışmalar ile farklı seç-

Muhalefet seçmeni gruplarda 
iktidarın dış politikasının 

tüm yönleriyle eleştirildiği; 
iktidar bloğu seçmeninde 
ise kısmi olmakla beraber 

kapsamlı olarak dile getirilen 
eleştirilerin varlığı ve bu 

eleştirilen çoğunlukla 
kadınlar ve gençler 

tarafından dile getirildiği 
dikkat çekmektedir.   
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men grubuna dahil olmakla birlikte bazı kesimler arası 
yakınsamalar gözlemlenmiştir. En genel haliyle, muha-
lefet seçmeni gruplarda iktidarın dış politikasının tüm 
yönleriyle eleştirildiği; iktidar bloğu seçmeninde ise 
kısmi olmakla beraber kapsamlı olarak dile getirilen 
eleştirilerin varlığı ve bu eleştirilen çoğunlukla kadınlar 
ve gençler tarafından dile getirildiği dikkat çekmekte-
dir.   

Seçmen grubu fark etmeksizin yapılan tüm görüşme-
lerde dış politikanın, Türkiye’nin öncelikli sorunları 
arasında algılanmadığı tespit edilmiştir. Bununla bir-
likte dış politika alanında yaşanan sorunların, eko-
nomi, işsizlik, hayat pahalılığı gibi ülkenin en önemli 
sorunları ile bunların kaynağı olarak görülen eğitim, 
üretim ve teknoloji alanındaki geri kalmışlık ve liyakat 
eksikliği ile doğrudan ilişkili olarak görüldüğü söylene-
bilir. Bu da Türk dış politikasının yaşadığı sorunların, 
Türkiye’nin iç sorunlarından bağımsız olarak değerlen-
dirilmediğine yönelik somut bir bulgudur.  

İktidar bloğu ve muhalefet seçmenlerini buluşturan bir 
başka bulgu ise göçmenler/sığınmacılar meselesinin, 
dış politika alanında görülen en önemli sorun olarak 
öne çıkmasıdır. HDP seçmeni bir kısım görüşmeci 
haricindeki görüşmecilerin tümü, Türkiye’nin mevcut 
göçmenler/sığınmacılar meselesini bir dış politika so-
runu olarak tarif etmiş ve bununla ilgili şikayetlerini 
dile getirmiştir. Bu durum, dış politika sorunlarının 
insanların günlük yaşamına doğrudan nasıl etkileyebi-
leceğine dair istisnai bir örnek sunmaktadır. 

İktidar bloğu seçmeni katılımcıların bir kısmı ile mu-
halefet seçmeni katılımcıların neredeyse tamamı, 
Türkiye’nin izlediği dış politikanın ülkenin içinden 
geçtiği siyasi ve ekonomik koşullar ile uyumlu bir şe-
kilde yürütülmediğini düşünmektedir. Bu görüşe göre, 
Türkiye’nin dış politika alanında yaşadığı sorunların en 
büyük sebebi içte yaşadığı sorunlardır. Muhalefet seç-

meni katılımcılara göre bu sorunlar şeffaflık, tutarlılık 
ve liyakat eksikliği, dış politika yapım sürenin kişisel-
leştirilmesi ve eğitim iken; iktidar bloğu seçmenleri için 
askeri, teknolojik ve finansal kapasitedir. Bu durum, 
özellikle iktidar bloğu seçmeni gruplarda olmak üzere 
temelde tüm gruplarda bir ihtiyaç olarak ekonomik, 
askeri ve stratejik alanda “kendine yetme” vurgusunu 
ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin komşuları ve ulus-
lararası arenadaki diğer aktörlerle iyi ilişki kurması 
istense dahi bu aktörlere karşı tüm gruplarda kendini 
gösteren güvensizlikle beraber düşünüldüğünde, bu 
“kendine yetme” vurgusunun izolasyoncu bir yaklaşım 
olduğu söylenebilir. Bu yaklaşıma göre Türkiye, siyasi 
ve ekonomik olarak gelişmiş ülkeler seviyesinde olmalı 
fakat çıkarları gereği uluslararası ilişkilerle özerk dav-
ranmalıdır.

Türkiye’nin uluslararası arenadaki konumu ve diğer ak-
törlerle ilişkisi hakkında ise, her iki seçmen grubunda 
da ebedi dost-düşman yaklaşımı yerine ulusal çıkarlara 
göre hareket edilmesi ve uluslararası ilişkilerde diplo-
masi ve askeri gücün dengeli kullanılması gerektiği vur-
gulanmıştır. Askeri gücün, sınır güvenliği gibi zorunlu-
luk arz eden durumlarda kullanılması gerektiği; uzun 
süreli ve Türkiye’ye görece uzak bölgelerde yürütülen 
askeri faaliyetlerin ise doğru olmadığı algısının her iki 
seçmen grubunda da güçlü olduğu gözlemlenmiştir.  

Dış politikaya ilişkin grup tartışmalarında dikkat çe-
ken hususlardan bir diğeri de görüşmecilerin soruları 
yanıtlarken verdikleri yanlış bilgilerdir. Genellikle göç-
menler/sığınmacılar hakkında olan bu yanlış bilgilerin 
büyük çoğunlukla iktidar bloğu seçmeni katılımcıların 
olduğu görüşmelerde gündeme getirildiği gözlemlen-
miştir. Ancak ilgili başlıkta da vurgulandığı gibi, bu 
durumla ilgili ülkenin tümüne genelleme yapmak bu 
araştırma kapsamında mümkün olmadığı için odak 
grup tartışmaları sonucunda ulaştığımız bu bulguyu 
vurgulamakla yetinmekteyiz. 
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