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Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi –EDAM’ın TNS aracılığıyla Türkiye çapında 

yaptırmış olduğu kamuoyu araştırmasında*, “Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye’nin 

yapması gerekenlere ilişkin farklı görüşler mevcuttur. Suriye’deki gelişmelerle ilgili olarak 

sizce Türkiye ne yapmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir.  

Anket çalışmasının sonuçlarına göre, Suriye’deki gelişmeler karşısında Türkiye’nin herhangi 

bir müdahalede bulunmaması gerektiğini düşünenler %40,3’lük bir oranla en yüksek paya 

sahiptir. Türkiye’nin Suriye ile ilgili olarak siyasi ve diplomatik girişimlerine devam etmesini 

destekleyenlerin oranı ise %15,9 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla doğrudan bir müdahaleye 

karşı olanların oranı % 56.2’lik bir çoğunluğa tekabül etmektedir. Öte yandan Suriye içinde 

Türk askerinin korumasında, güvenlikli bölge oluşturulmalı diyenler %15,4’lük oranla sahip 

olmuşlardır. %11.3’lük bir kesim ise, Esad rejimine karşı doğrudan askeri müdahalede 

bulunulması gerektiğini düşünmektedir.  

Siyasi parti seçmenleri bakımından dağılıma bakılacak olursa, BDP seçmenlerinin % 62.6’sı 

Türkiye’nin herhangi bir müdahalede bulunmaması gerektiğini düşünmektedir. Bu tutum 

MHP, CHP ve AKP seçmenlerinin sırasıyla % 42.1; % 41.7 ve % 39.9’u tarafından destek 

görmektedir. Siyasi ve diplomatik girişim seçeneğine destek verenler içinde en yüksek oran % 

19.6 ile MHP seçmenleri arasında görülmektedir.  AKP seçmenleri arasında bu seçeneği 

TÜRKİYE’DE DIŞ POLİTİKA VE 
KAMUOYU ANKETLERİ 2012/2 



tercih edenlerin oranı ise % 18.9 olmuştur. CHP seçmenleri arasında bu seçeneğe destek % 

9.6’ya inmektedir. Daha müdahaleci seçeneklere bakıldığında, Esad rejimine karşı doğrudan 

askeri müdahaleyi destekleyenler arasında en yüksek orana  % 20.2 ile CHP seçmenleri 

arasında ulaşılmaktadır. Bu grubu %14,3’lük oranla MHP seçmenleri izlemektedir. AKP 

seçmenleri arasında bu oran % 8.1’e düşmektedir. Suriye içinde güvenlikli bölge 

oluşturulması ve Suriye muhalefetinin silahlandırılması politikalarına destek açısından AKP ve 

CHP seçmenleri arasında benzerlik görülmektedir. Güvenlikli bölge seçeneğine AKP 

seçmenlerinin % 14.7’si destek  verirken, bu oran CHP seçmenleri arasında % 13.3’e 

düşmektedir. Suriye muhalefetinin silahlandırılması seçeneğine ise iktidar partisi seçmenleri 

arasında destek % 6.7 gibi oldukça düşük bir seviyede kalırken, ana muhalefet partisi 

seçmenleri içinde bu oran % 5.4’e düşmektedir. 

 

Öte yandan, aynı araştırma sorusu EDAM tarafından bir dış politika uzmanlar paneline  

yöneltilmiştir** . Burada amaçlanan uzman görüşü ile kamuoyu görüşü arasında olası 

farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Nitekim uzmanlar paneline katılanlar  %67,5’lik bir oranla 

Türkiye’nin siyasi ve diplomatik girişimlerine devam etmesi gerektiği görüşünü 

desteklemişlerdir. Herhangi bir müdahalede bulunulmaması seçeneği uzmanlar panelinin 

%21 tarafından tercih edilmiştir. Dolayısıyla doğrudan bir müdahaleye karşıtlık uzmanlar 

panelinde % 88.5’luk çok yüksek bir orana ulaşmıştır. Uzmanlar paneline katılımcıların 

yalnızca %6,5’i Suriye içinde güvenlikli bölge tesis edilmesi seçeneğini işaretlerken, 

katılımcıların yalnızca %1,5’i Esad rejimine karşı doğrudan askeri müdahalede bulunulması 

gerektiğini düşünmektedir.  
*05 Mayıs– 05 Haziran 2012 tarihleri arasında yürütülen bu araştırma, Türkiye’de 18 yaş ve üzerindeki, kent ve kırda 
yaşayan nüfusu temsilen 1500 kişiden alınan cevaplara göre oluşturulmuştur. Araştırma kapsamına dahil iller şu şunlardır: 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Manisa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya, İçel, 
Samsun, Zonguldak, Denizli, Malatya. 
** Uzmanlar paneline 200 kişi katılmıştır 


