Приложение. Анкета на турецком языке
TÜRKİYE’DE RUSYA’NIN VE RUSLARIN İMGESİ
1. Türklerin Rusya’nın coğrafyası ile ilgili bilgi ve düşünceleri nasıldır? (Ülkenin büyüklüğü, doğası, iklimi,
bilinen coğrafi alanları, şehirler.)
2. Türklerin Rusya’nın nüfusu ile ilgili düşünceleri: büyüklüğü, etnik yapısı
3. Türkler Rus tarihinin hangi önemli olayları hakkında bilgiye sahipler ve bunları nasıl değerlendiriyorlar?
4. Rusya tarihindeki hangi şahıslar Türkiye’de en çok bilinmekte ve popülerdir?
5. Rusya tarihindeki hangi kültürel şahıslar Türkiye’de en çok bilinmekte ve popülerdir?
6. Günümüzdeki Rusya kültür adamlarının hangileri Türkiye’de tanınmaktadır?
7. Türkler Rusya’nın şanı ve gurur nedeni olan hangi başarılar hankkında bilgi sahibidirler?
8. Hangi eşyalar Türkler için Rusya’nın sembolü sayılmaktadır?
9. Türkler Rusların kültürel alışkanlıkları ve gelenekleri hakkında ne tür bilgilere sahiptir? Türkler
tarafından bilinen Rusların alışkanlıkları ve geleneklerini belirtiniz.
10. Türkiye kamuoyunda Rusya hakkında ne gibi olumsuz konular mevcuttur?
11. Türk vatandaşlarının Rusya’ya yönelik hangi tarihsel ve siyasi iddiaları vardır?
12. Türkiye’de toplumun hangi sosyal, etnik ve siyasi grupları Rusya’ya karşı olumsuz bakışa sahiptir?
13. Çerkesler, Kırım Tatarları ve diğer göçmenlerin Türklerin Rusya algısına ne tür etkileri vardır? Onlar
kamuoyunda etkili gruplar mıdır?
14. Türkler Rusya’yı Hıristiyan bir ülke olarak mı görüyorlar?
15. Türkler Rusya’daki Müslümanların durumu ve rolü hakkında ne düşünmektedir?
16. Türkiye’de toplumunun hangi kesimi Rusya’ya karşı en çok sempati duymaktadır (Müslümanlar,
milliyetçiler, solcular)?
17. Hangi bölgelerde Rusya’ya duyulan sempati daha çok ve hangi bölgelerde en düşüktür?
18. Türk vatandaşlarının hangi kuşakları Rusya’ya daha çok sempati duymaktadır?
19. Türk vatandaşlarının hangi mesleki grupları Rusya’ya daha çok sempati duymaktadır?
20. Türk vatandaşları için Rus kültüründeki olumlu olan şeyler nelerdir? Türkler Ruslardan neleri
öğrenmek ve taklit etmek isterler?
21. Türk vatandaşları için Rusya’nın kültüründe hoş olmayan ve tedirginlik uyandıran nelerdir?
22. Rus değerleri ile Türk değerleri arasında farklılık var mıdır? Varsa ne tür farklılar görülmektedir?
23. Rusya Türkiye ile olan ilişkileri açısından genel olarak nasıl değerlendirilebilir (kamuoyu görüşü
açısından)? Dost mu, düşman mı, pragmatik ortak mı?

24. Türk toplumunun bir kısmı Rusya’yı Türkiye için tehdit olarak görmektedir. Bu tür bir değerlendirmenin
sebepleri nelerdir?
Cevap veren hakkında veriler
1. Kaç yaşındasınız?
2. Mesleki alanınız (bilim, eğitim, kültür, girişimcilik, uluslararası ilişkiler v.b.).
3. Rusya’da uzun süre içinde kaldınız mı?
[Информация о респонденте: возраст, сфера деятельности,
продолжительность пребывания в России].

