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Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi  –EDAM’ın TNS aracılığıyla Türkiye çapında 
yaptırmış olduğu kamuoyu araştırmasına göre, kamuoyunun yüzde 48’i, Türkiye’nin 
Mısır’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin tartışmalara taraf olmaması gerektiği 
görüşündedir. Bu görüşe seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiği görüşünde olanlar da 
eklendiğinde, Türk kamuoyunun yüzde  60’ının Mısır’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 
sonuçlarını tanıması gerektiği görüşüne katıldığı görülüyor. 
 
Türkiye’nin ne olursa olsun seçim sonuçlarını tanımaması gerektiği görüşüne katılanların 
oranı yüzde 17’yken, seçilecek adaya göre hareket edilmesini savunanların oranıysa yüzde 8. 
  
5 -29  Mart 2014 tarihleri arasında, Türkiye’de yaşayan seçmenleri temsil eden 1502 kişilik 
bir örneklemle yürütülen kamuoyu araştırmasında katılanlara, Türkiye’nin Mısır’daki 

TÜRKİYE’DE DIŞ POLİTİKA VE 
KAMUOYU ANKETLERİ 2014/2 



Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecindeki izleyebileceği bazı politika alternatifleri arasından en 
fazla hangisini tercih ettiği soruldu1.  
 
Araştırma çalışmasına katılanların yüzde 48’i, Türkiye’nin Mısır’ın içişlerine karışmaması 
gerektiği ve eleştiriden uzak durması yönünde görüş belirttiği görüldü. Yüzde 12’lik bir 
kesimse, Mursi’nin iktidardan uzaklaştırılmasını eleştirmekle beraber, seçim sonuçlarına 
saygı gösterilmesi görüşünde. Bu iki görüşe katılanları topladığımızda yüzde 60’lık bir kesimin 
Mısır’daki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarına saygı gösterilmesi görüşünde olduğunu 
söyleyebiliriz. 
 
Görüşülen kişilerin yüzde 17’si, Mısır’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde taraf olunması ve 
seçim sonuçlarının tanınmaması gerektiğini görüşündeyken, yüzde 8’lik bir kesim seçimi 
Sisi’nin kazanması durumunda sonuçların tanınmaması yönünde fikir belirtti. Türkiye’nin bu 
konuda daha aktif bir rol oynaması gerektiği kanısında olanların oranı da yüzde 15 olarak 
hesaplanabilir. 
 

 
 
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimi hakkındaki politikaları 
konusunda siyasi parti tabanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmakta. Türkiye’nin 
Mısır’daki seçim sonuçlarını tanıması gerektiği görüşü bütün parti tabanlarında en fazla 
tercih edilen politika. Ancak bu görüşe ankete katılan AKP seçmenlerinin sadece yüzde 37’si 

                                                 
1
 Soru şu şekilde soruldu: “Mısır’da Müslüman Kardeşlere mensup devlet başkanı Mursi geçtiğimiz yıl iktidardan 

uzaklaştırıldı. Mısır’da yakın zamanda bir başkanlık seçimi olacak. Türkiye’nin tutumu sizce ne olmalı?” 



katılırken, bu oran CHP ve MHP seçmenlerinde yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. Araştırma 
sonuçlarına göre her üç BDP/HDP seçmeninden ikisi Türkiye’nin taraf olmaması yönünde 
görüş belirtmiş. 
 
Mursi’nin iktidardan uzaklaştırılmasını eleştirmekle beraber, yeni seçilecek devlet başkanının 
tanınması gerektiği görüşünde bulunanları da eklediğimizde ankete katılan AKP seçmeleri 
arasında Türkiye’nin taraf olmamasını savunanların oranının yüzde 50 civarında olduğu 
görülüyor. Bu oran CHP’de yüzde 69, MHP’de yüzde 60 ve BDP’de yüzde 90’a yaklaşmakta. 
 
Türkiye’nin Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda, daha  eleştirel bir politika gütmesini 
savunanların ornaının en fazla AKP seçmenleri arasında olduğunu görmekteyiz. Ankete 
katılan  AKP seçmenlerinin yüzde 25’i, Mısır’ın meşru devlet başkanının Mursi olduğun ve  
seçim sonuçlarının tanınmaması gerektiği görüşüne katılıyor. Bu oran MHP seçmenlerinde 
yüzde 16, CHP seçmenlerinde yüzde 11’dir. Bu görüşe katılan BDP seçmeni yok. 
 

 
 
Aynı soru EDAM tarafından bir dış politika uzmanlar paneline  yöneltildiğinde, 92 uzmanın2  
hemen hepsinin Türkiye’nin Mısır Cumhurbaşkanlığı seçiminde taraf olmaması gerektiği 
görüşüne katıldığı görüldü. Türkiye’nin taraf olması gerektiğini savunanların oranıysa yüzde 3 
civarında kaldı. 
 
Uzmanların yüzde 60’ı Türkiye’nin Mursi’nin iktidardan uzaklaştırılmasını eleştirmesini ancak 
seçim sonuçlarına saygı göstermesi gerektiğini savunuyor.  
 

                                                 
2
 Uzmanlar çalışmasına 92 uzman katılmış ve araştırma çalışması Infakto RW tarafından yürütülmüştür. 



Yüzde 37’lik bir kesime göreyse Türkiye Mısır’daki seçimlerde taraf olmamalı ve eleştiriden 
uzak durmalı. 


