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Güven Bunalımı 
 
 

Kanada merkezli GlobeScan yönetiminde 26 ülkede 26.000 kişiyle görüşülerek 
gerçekleştirilen ve Türkiye halkasını Yöntem Araştırma Danışmanlık Ltd.’nin oluşturduğu 
GlobeScan Radar adlı küresel izleme araştırmasının bazı sonuçlarını paylaşmaya devam 

ediyorum. 
 
 
Araştırmanın yapıldığı ülkeler, ABD, Kanada, Meksika, Kolombiya, Ekvator, Peru, Brezilya, Şili, 
Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye, Rusya, Çin, Pakistan, Hindistan, Japonya, 
Mısır, Gana, Nijerya, Kenya, Filipinler, Endonezya ve Avustralya’dır. 
 
e-monitor’un  geçen ay yayımlanan sayısında tüm dünyada çeşitli kurumlara duyulan güvenden 
söz etmiştim. Bu sayıda ise daha çarpıcı olması bakımından aynı kurumlara Türkiye’de duyulan 
güven bulgularını analiz edeceğim. Daha doğrusu hem dünya hem de Türkiye bulgularını 
karşılaştırarak bir sonuca ulaşamaya çalışacağım. Umarım ilginç olur. 
 
Önce metodolojik bir açıklama yapmama izin verir misiniz? Grafikteki bulgular net 
değerlendirmeyi, yani duyulan güvenden güvensizliğin çıkarılmasıyla elde edilen değerleri 
göstermektedir. 
 

* * * 
 

Sonuçlar hayli ilginç ve çarpıcı olup bir yandan “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” nakaratına 
pek uymakta, diğer yandan ise, özellikle Birleşmiş Milletler’e duyulan güvensizlik nedeniyle 
insanımızın içe kapanıklığına işaret etmektedir. 
 
Grafikten anlaşılacağı üzere tüm dünyada sadece ulusal hükümetlere bir güvensizlik söz 
konusuyken, Türkiye’de başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, medya, dini gruplar, küresel 
şirketler, ulusal hükümet ve halka bir güvensizlik tespit edilmiştir. 
 
Türkiye’de en güvenilen kurumlar, başta dünya ortalamasının iki katına yakın bir oranda olmak 
üzere silahlı kuvvetler, büyük ulusal şirketler ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Tüm dünyada silahlı 
kuvvetlere en çok güven duyulan üç ülke son derece ilginç ve anlamlı biçimde anglo-sakson 
dünyasını teşkil eden ABD, İngiltere ve Avustralya’dır. Bu üç ülkede net değerlendirme 
anlamındaki güven oranları Türkiye’nin üzerindedir.  
  
Rusya, Japonya ve Pakistan hariç, hemen her ülkede sivil toplum kuruluşlarına önemli ölçüde 
güven duyulmaktadır. 
 
Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Japonya’da medya kuruluşlarına çok yüksek oranlarda 
bir güvensizlik söz konusudur. Buna karşılık Latin Amerika, Afrika ve Güney Doğu Asya 
ülkelerinde medyaya duyulan güven oranları hayli yüksektir. 
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Dini gruplara güven duyan ülkeler, ABD, Afrika ülkeleri, Endonezya, Filipinler ve Hindistan olarak 
tespit edilmiştir. Avrupa ülkeleri, Çin ve Japonya’da bu kurumlara duyulan güven oranları ise 
hayli düşüktür. Latin Amerika ülkelerinde bu konudaki güven ve güvensizlik oranları eşit 
dağılmıştır. 
  
Türkler, ilginç biçimde Peru, Afrika ülkeleri ve Japonya vatandaşlarıyla birlikte halklarına 
güvenmeyenler arasında yer almıştır. 
 
Küresel şirketlere en az güven duyan ülkeler Avrupa ülkeleri ile Japonya olarak belirlenmiştir. 
ABD ve Kanada’da küresel şirketlere duyulan güven ve güvensizlik eşit olarak dağılmıştır. Büyük 
yerel şirketlere ise hemen hemen tüm dünyada güven duyulmaktadır. 
 
Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri ile Japonya’da yerel hükümetlere duyulan güven düzeyi 
oldukça düşüktür. 

 
Hemen belirtmeliyim ki, Türklerdeki güvensizlik oranları hemen hemen tüm ülkelere göre hayli 
yüksek olup silahlı kuvvetler, sivil toplum kuruluşları ve büyük yerel şirketler dışında bir “güven 
bunalımı”na işaret etmektedir. 
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