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TAKDİM

G ençlik, yapısal olarak dinamik olup toplumsal değişimlerden, sorunlardan ve 
bunalımlardan en çok etkilenen kesimdir. Toplumsal tarihimizin son 200 yıllık 

dönemi, gençliğin kişilik ve kimlik arayışının en yoğun ve en çalkantılı olduğu bir 
dönem olarak anlam kazanmaktadır. Bu çalkantıların şiddetini artırarak devam et-
tiği Taksim Kadife Darbe süreci ve onun devamı mahiyetinde olan sosyolojik savaş 
amaçlı 15 Temmuz 2016 Askeri Darbe girişiminin olduğu bir dönemde, bu araştırma 
bir saha çalışması olarak yapılmıştır. Darbe öncesi 81 ilde yaklaşık 4000, darbe girişi-
minden üç ay sonra TUİK’in 12 bölge ölçeği bağlamında 12 farklı ilde yaklaşık 2000 
anket yapılmıştır. Bu açıdan gençlik üzerinde yapılan son ve kapsamlı bir çalışma 
olmasından dolayı önemlidir. 

Bu çalışma, 2012 yılında SEKAM olarak tüm Türkiye sathını kapsayacak şekilde 
yaptığımız TÜRKİYE’DE GENÇLİK (Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve 
Beklentileri) adlı gençlik araştırmamızın bir devamı olup süreç içerisinde gençlikte 
meydana gelen değişimlerin fotoğrafını çekmeye katkıda bulunması açısından da 
çok önemlidir. Elde edilen sonuçlar ve Türkiye’nin içinde bulunduğu olağanüstü 
şartlar göz önüne alınarak raporlandırma kısmen bilinçli olarak geciktirilmiştir. Şu 
anda Türkiye’nin pratiğindeki gözlemlerimiz, gençlerin birçok öngörüsünü ve genç-
likte meydana gelen değişimi doğrular mahiyettedir. Bu açıdan da bu çalışma çok 
önemlidir.

Gençlik üzerinde değişik zamanlarda yapılmış çalışmalardaki gençliğin durumu 
ile ilgili problemler/araştırma alanları genel olarak şunlardır: 

• Sigara, alkol, kumar, madde kullanma eğiliminde artış
• Fuhuş ve cinsel çarpıklıklar 
• Şiddete eğilim 
• Teknoloji bağımlılığında artış: cep telefonu, bilgisayar, internet, sosyal medya 

kullanımı
• Bireyselleşme-yalnızlaşma, sanallaşma 
• Davranış bozukluğu, psikolojik olarak gel-git yaşama 
• Parçalanmış kimlik-kişilik, kendine belirlediği kimlikle, düşünce ve davranış-

larının uyuşmaması, tezatlı davranış, şizofren kimlik
• Din algısında zedelenme, laikleşme-sekülerleşme, deizme, ateizme kayış
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• Toplumsal değerlere yabancılaşma, değer yargılarında zedelenme
• Kavramsal kargaşa, zihinsel kirlenme: din, laiklik-sekülerlik, ateizm, ahlak, 

iffet, hayâ, vefa, aile, mahremiyet, nikâh, nikâhsız birliktelik, zina, eşcinsellik, 
aşk…

• Başkalarına karşı güven kaybı, kendisine karşı güvenme ile güvenmeme ara-
sında gidip gelme

• Her şeyi bilirim psikolojisinde olma 
• Gelecek korkusu 
• Aileye, ülkeye aidiyeti kaybetme; ülkeden göç etme isteği
• Kendisini sorumlu hissetmeme fakat başkalarını sorumlu tutma, sorumluluk 

ve yükümlülük duygusu ile alay etme; tüm bunlara karşılık çevresindekilerin 
kendisine karşı sorumlu sayma 

• Birlikte yaşadıklarını kendine mecbur tutma eğilimi, kendini kimseye karşı 
sorumlu hissetmeme

• Kendini ifade edebilecek meramını anlatabilecek tarzda anadiline bile hâkim 
olamama

• Herşeye sahip olma hakkını kendisinde görme; “Buna hakkım var mı?” gibi 
bir soruyu sormamak

• Köşe dönmeci zihniyet
• Maddiyatçılık eğilimi 
• Sahip olduğu şeylerin kiymetini bilmemek ve umursamamak
• Sınırsız bir tüketici ve kullanıcı özelliği sergilemek, marka tutkusu, gösteriş, 
• Elde etmek istedikleri ile haklı olmak arasında bir ilişki kurmamak. Elde et-

mek ıstediklerinde kendini haklı saymak 
• Alışılmış giyim tarzlarından uzaklaşmakla kalmayıp, insanlığın genel taamül-

leriyle bile çelişen giysiler veya giyinme biçimleri 
• Çok uyuma; uykunun gündelik hayatın ağırlıklı kesimini oluşturması, 
• Erken ergenleşme
• Anlık yaşamak, geleceğe yönelik plan yapmamak 
• Bilgiye kendi çıkarı ıçin ilgi duymak, bilgiyi paylaşmamak
• Rol model konusu
Bunların bir çoğu belki bir sosyal problem boyutuna ulaşmamıştır. Hastalık, 

başlangıç aşamasındadır. Vakit varken acilen tedbir alınması gerekmektedir. Genç-
liğimizin böyle bir değişim göstermesi normal midir? Gençlik kendi kültür mede-
niyetinden, kendi değerlerinden niçin kopmakta ve yabancılaşmaktadır? Niçin sa-
nallaşmakta, niçin bireyselleşmektedir? Ailenin, kentleşme ve göç politikalarının, 
Türkiye’nin medeniyet tercihinin, sistemin öngördüğü yaşam tarzının, eğitim siste-
minin, medyanın, toplumsal değerlerdeki çözülmenin bunda bir payı var mıdır? Bu 
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ve buna benzer soruları sormak ve cevaplarını bulmak zorundayız. Gençlikle ilgili 
yapılmış çalışmalardan, devlet ricalinin değişik zamanlarda yaptığı açıklamalardan 
ve yayınlanmış anılardan yararlanarak gençliğe olumsuz olarak etki eden faktörleri, 
aile içi ve aile dışı faktörler olarak iki sınıfta toplayabiliriz:

I- Aile İçi Faktörler:
• Aile ortamının etkisi
• Ailenin parçalanması-yıkılması
• Evin otelleşmesi
• Sorunların konuşulmaması
• Çocuklara ilgisizlik 
• Aile içi yanlış eğitim
• Sevgi şefkat eksikliği
• Doğru iletişim kurulmaması
• Akraba çevresinin etkisi 
• Cinsellik konusunda yanlış bilgilenme
• Ekonomik sıkıntılar
• Dini eğitim yetersizliği

II- Dış faktörler
• Küresel güçlerin saldırısı: Siyonizm, ABD, AB, yabancı istihbarat örgütleri
• Bazı medya kuruluşlarının saldırısı: diziler, filmler, özel programlar
• Bilgisayar oyunlarının etkisi 
• İnternet ve sosyal medya saldırıları 
• Feminist hareketin sosyal ilişkileri ve insanlığın kadim tecrübelerini tahrip 

eden etkisi
• Hıristiyanlaştırma faaliyetleri
• Satanizmin etkisi
• Ateizmin etkisi
• Türkiye’nin yanlış kültür ve medeniyet tercihi: seküler batı kültür ve medeni-

yet tercihi
• İki kültür ve medeniyet değerlerinin çatışması ile oluşan şizofreni
• Yanlış eğitim politikas 
• Yanlış kentleşme politikası
• Yanlış tarım/sanayi /hayvancılık politikası 
• İşsizlik: İş bulamama korkusu
• Okuyamama korkusu
• Tüketimi körükleyen, sembolik tüketimi yaşam tarzı haline getiren reklamlar
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• Genel ahlâk ilkeleriyle çatışan bazı müzikler ve klipler

Bu faktörlerin çatışmasının meydana getirdiği ortam, gençlikte kimlik ve kişilik 
krizine sebebiyet vermiştir. Araştırmada, gençliği bütün boyutları ile ele almış ol-
makla birlikte özellikle değerler ve kimlik tanımlanması üzerinde özenle durulmuş-
tur. Bu bağlamda birçok dinî, siyasî ve ideolojik kimlik bir değişken olarak dikkate 
alınmıştır. Kimliklerle ilgili farklı sınıflamalar yapılmış veya onlara atıflarda bulunul-
muştur. Hangi sınıflandırma olursa olsun, gençlerin, değerlerle ilgili sorulara verdik-
leri cevaplarla, seçtikleri ve benimsedikleri kimlikleri arasında çok ciddi tutarsızlık 
olduğu görülmektedir. Gençlerin verdiği cevaplara bakıldığında, gençlerde çok ciddi 
kavram kargaşası olduğu, kavramların muhtevasının ne olduğunu bilmedikleri ve 
kavramların içini boşaltarak kullandıkları gerçeği ile karşılaşmaktayız. 

Yayınlanmış birçok eserde teorik olarak tanımlanan, öngörülen gençlikle, ken-
disini bu kimlikle tanımlayan, pratikte var olan, yaşayan gençlik arasında nasıl bir 
ilişki vardır sorusu, ilk defa SEKAM-2013 Gençlik araştırmasında cevaplandırılmaya 
çalışılmıştır. Teorik olarak öngörülen nesille pratikte var olan nesil arasındaki ilişki, 
bu çalışma ile daha geniş boyutları ile tartışmaya açılmaktadır. Bu açıdan bu çalışma, 
çok özgün bir özelliğe sahip olup birçok ezberi bozacak, gençlikle ilgili alışılage-
len kalıpların kullanılmasının yanlışlığını ortaya koyacak ve bize yeni sorumluluklar 
yükleyecektir. Özet olarak ifade etmek istersek, araştırmanın özü, gençliğin zarfı ile 
mazrufunun birbirini tutmadığı gerçeğini ortaya çıkarmış olmasıdır. 

Gençliğin durumunun değişik boyutları ile çok değişkenli nonlineer bir mesele 
olarak ele alınmasının daha yararlı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle tek bir genel 
gençlik raporu yerine gençliği değişik boyutlardan ele alabilecek şekilde birçok alt 
rapor hazırlanmasının daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. Bu amaçla şimdilik öngör-
düğümüz gençlik alt raporları şunlardır:

• 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin gençliğin üzerindeki sosyolojik ve psi-
kolojik etkileri

• Gençliğin temel sorunları
• Gençliğin kimlik krizi
• Gençliğin din algısı
• Gençliğin güven bunalımı
• Gençlik ve uyuşturucu kullanımı
• Üniversite gençliğinin yaşam tarzı ve toplumsal değerler
• Gençlik ve aile değerleri
Gençlik dönemini, biyolojik, psikolojik, ahlâkî ve sosyal açıdan gel-gitlerle dolu 

bir arayış, bir değişim, gelişim, olgunlaşma, bir dünya görüşü, bir hayat felsefesi, bir 
değer sistemi arama, bir kimlik ve kişilik inşa etme dönemi olarak tanımlayabildiği-
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mize göre araştırma sonuçları, gençlerimize sağlam bir dünya görüşü, bir değer siste-
mi ve bir kimlik kazandıramadığımızı ortaya koymaktadır. Bu bir tespittir; suçlama, 
yargılama değildir. Eğer bu durumla ilgili sorumlu ve suçlu aranacaksa, sorumlu ve 
suçlu olan gençler değil; biz büyükler, anne babalar ve yöneticilerdir. Bu noktada 
Hz. Ali’nin şu sözünü hatırlamakta fayda vardır: “Çocuklarınızı gelecek zamana göre 
terbiye edin, eğitin; çünkü onlar o zamanı yaşayacaklardır.”

Nesil meselesi, bir kültür ve medeniyet davasıdır. Nesil, bir ülkenin, bir milletin 
ve bir devletin geleceğidir. Neslin kaybı, ülkenin, milletin ve devletin kaybı demek-
tir. O nedenle nesil meselesi, sadece ailenin meselesi olmayıp topyekûn bir milletin, 
siyasetin ve devletin meselesidir. Siyasetin, kısır meselelerle uğraşmaktan kurtulup 
geleceğimiz olan neslin inşasına yönelmesi şarttır, elzemdir ve zorunludur. Bu nok-
tada siyasetin sorumluluğu büyüktür.

Bu araştırma ile biz bu safhada Türkiye’deki gençliğin, sadece röntgenini çektik. 
Bu nedenle raporlarda gençlikle ilgili sorunların çözümüne ilişkin herhangi bir öneri 
yer almamaktadır. Ancak araştırma projesinin her bölümü, ayrı ayrı kitaplar haline 
getirilip kamuoyuna açıklandıktan sonra SEKAM olarak çözüm önerilerimizi tartış-
maya açacağız. 

Gençlik meselesini, toplumun çok farklı kesimleri ile tartışarak ortak bir yol ha-
ritası ve ortak politika oluşmasını sağlamak istiyoruz. 

Projeyi büyük bir fedakârlık ve yetkinlikle yürüten Prof. Dr. Celalettin Vatandaş’a, 
araştırma grubuna, hem araştırma sorularını hem de bulgularını tartışarak onlara 
derinlik ve zenginlik katan SEKAM Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyele-
rine, tabloların hazırlanmasında yardımcı olan Mustafa Coşkun’a, kitaplaştırılmasına 
katkıda bulunan Hikmet Yıldırım’a, Aşkın Özcan’a ve diğer emeği geçenlere teşek-
kürü bir borç bilirim.

Prof. Dr. Burhanettin CAN
SEKAM Yönetim Kurulu Başkanı
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BÖLÜM 1

KÜRESEL GÜÇ MERKEZLERİNİN HEDEFİNDEKİ TÜRKİYE
VE

15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ

1.1. DÜNYA ANALİZİ

T arihteki mücadele ilk insan ile başlamıştır ve insan var olduğu sürece de-
vam edecektir. Bu mücadele, değerler arasındaki bir mücadele olup sınırsız ve 

topyekûndür. Sapmış, yolunu kaybetmiş ve bunalıma düşmüş olan insanlığa, Allah, 
tarih boyu Peygamberler göndermiş ve onlara kurtuluş yollarını göstermiştir. Pey-
gamberlere tâbi olup onların izinden gidenlerle İblis’e ve tağuta tâbi olup onların 
izinden gidenler arasındaki mücadele hiç kesilmemiştir. İki akım ve onların farklı 
yapıları arasındaki iç ve dış mücadele, iktisadî, siyasî, psikolojik, kültürel, askerî ve 
sosyolojik mücadele şeklinde vuku bulmuştur. Tarih boyu bu mücadele şekillerinin 
bazen biri, bazen bir kısmı ve bazen de tümü kullanılmıştır. Bu süreçte barış dönem-
leri hep geçici olmuştur.

20. ve 21. asırlarda, bu iki ana damar arasındaki mücadele, çok kanlı olmasına 
rağmen; İblis’in yolundan gidenlerin farklı versiyonları, renkleri arasındaki hâkimiyet 
mücadelesi, daha vahşi, kanlı ve sert olmuştur. Birinci Cihan Savaşı, Fransa-İngil-
tere-Rusya ittifakının Osmanlı’yı tasfiye operasyonu olup aynı zamanda dünyanın 
yeniden paylaşımıdır. İkinci Cihan Savaşı, Batı’nın iç hesaplaşması olup, ABD ve 
Sovyetler Birliği gibi iki yeni gücün, iki ana ağırlık merkezinin tarih sahnesine çık-
masını sağlamıştır. İlginç olan nokta, her iki akımın teorisyenlerinin Siyonistler 
olmasıdır. 

1.1.1. Soğuk Savaş Dönemi1 

ABD, Sovyetler Birliği kavgası, insanlığın yaklaşık yüz yılını şekillendirmiştir. 
Dünya, Kapitalizm ve Komünizm cenderesine alınmış, iki güçten birine dâhil olma 

1 Can, B., “Büyük Şeytanın (ABD) Yeni Örümcek Ağları – 1: Akıllı Güç-Akıllı Güç Stratejisi”, Umran Dergisi, Sayı 
180, Ağustos 2009; Can, B., “Büyük Şeytanın (ABD) Yeni Örümcek Ağları -2: Model Ortaklık”, Umran Dergisi, 
Sayı 181, Eylül 2009.
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baskısı, her iki güç tarafından insanlığın sömürülmesine imkân vermiştir. Bu kutup-
laşmanın adı tarihe, “Soğuk Savaş” olarak geçmiştir. 

İkinci Cihan Savaşında galip devletler arasında imzalanan Moskova, Tahran, 
Quebec ve Yalta anlaşması ile dünya, ABD önderliğindeki Kapitalist blokla, SSCB 
önderliğindeki Komünist blok arasında paylaşılmıştır. Daha sonra ABD ve SSCB ara-
sında “Vladivostok” anlaşmasıyla paylaşıma, son şekli verilmiştir. Ancak daha sonra 
Komünist blok, SSCB, Çin, Arnavutluk, Yugoslavya, Küba gibi merkezlere bölünerek 
güç kaybetmiştir. Buna karşılık da kapitalist blok ABD, AB, Hindistan Bağlantısızlar 
Hareketi şeklinde bölünerek güç kaybetmiştir. Blokların bölünmüşlüğüne rağmen, 
NATO, VARŞOVA PAKTI ve BAĞLANTISIZLAR (başını Hindistan’ın çektiği üçüncü 
bir blok) üç ana damar olarak varlığını sürdürmüştür.

ABD ve SSCB’nin hâkimiyet alanında bulunan ülkelerde meydana gelen bağım-
sızlık hareketleri, karşı blok tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmiştir. Bu 
kavganın sonucunda SSCB, 1990’a doğru gelirken dağılmış, merkezî Rusya’nın dı-
şındaki ve SSCB’nin boyunduruğundaki tüm ülkeler, zamanla bağımsızlığını kazan-
mışlardır. Bunlardan bir kısmı, AB ile bütünleşirken; bir kısmı da, Rusya ile yeni 
ittifaklar oluşturmuştur. Sovyetlerin çökmesi, AB’nin ABD karşısında gücünü artır-
masına imkân sağlamıştır. 

SSCB’nin çökme süreci ile İslâm coğrafyasındaki İslâmi hareketlerin yükselme 
süreci eş zamanlıdır. Bu dönemde en önemli tarihi olay, İran’da İslâm adına bir dev-
rimin gerçekleştirilmiş olmasıdır. “İran İslâm Devrimi”, İslâm coğrafyasında ki tüm 
İslâmi hareketleri etkilemiş, büyük bir heyecan dalgası meydana getirmiş ve ulusla-
rarası denklemi bozmuştur. ABD’nin Ortadoğu’daki en güçlü müttefiki İran, devrim-
den sonra Rusya-Çin Blokunun en güçlü müttefiki olmuştur. Sovyetlerin çöküşünü 
önceden gören ABD kurmayları, daha önce hazırladıkları ve yüzlerce alt projeden 
oluştuğu ifade edilen PNAC (‘21. Yüzyıl Yeni Amerikan Yüzyılı’) projesini devreye 
sokmuşlardır. Bu projede “Yeni Düşman”, iki farklı eksene göre tarif edilmiştir2:

• Birinci Eksen : Askeri, Ekonomik; (AB, Çin, Rusya, Hindistan, Japonya) 
• İkinci Eksen : Değerler sistemi (İslâm). 
ABD’nin soğuk savaş sonrası stratejisinin (PNAC Projesinin) nirengi noktası, “ge-

lecekte ABD’ye rakip olabilecek tüm güçleri” şimdiden tasfiye edebilmek için 
gereken önlemleri almak ve stratejiyi, şimdiden “gelecekte potansiyel bir küre-
sel rakibin ortaya çıkmasına” meydan vermeyecek şekilde yeniden ayarlamaktır. 
“ABD’nin gücü, onu aşma ya da ona denk olma ümidiyle yeniden askeri yapılanmaya 
giden potansiyel düşmanları caydıracak kuvvette olmalıdır.” Bunun için jeopolitik 
analizci Harold Mackinder’in dünya hâkimiyeti için öngördüğü Merkez Bölgenin 
(Genişletilmiş Ortadoğu, Büyük Orta Doğu) kontrolü hedeflenmiştir. 

2 Huntington, S. P., Medeniyetler Çatışması, Vadi Yay, An ka ra, 1997, S.120; New York Times, 8 Mart 1992; Brze-
zinski, Z., Büyük Satranç Tahtası, Sabah Kitapları, İstanbul, 1997, C. VI., S. 38
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1.1.2. Soğuk Savaş Sonrası Dönem3

Soğuk savaş sonrası dönemde, birbirini besleyip destekleyen üç ana tez, yol boyu 
ABD stratejistleri tarafından kamuoyuna servis edilmiş ve tartıştırılmıştır:

1- Yeni Dünya Düzeni, Globalleşme, Humanizm Çağı: “Fukuyama’nın Tarihin 
Sonu”, 

2- Medeniyetler Çatışması: “Huntington’un Medeniyetler Çatışması”, 
3- Hz. İsa’nın Geri Gelmesi/Kıyameti Başlatmak: “Tanrıyı Kıyamete Zorlamak”; 

ABD’de Neocon’ların Tezi.
Soğuk savaş sonrası PNAC projesinin yürürlüğe sokulmasında, ABD politikala-

rında/stratejisinde birbirinin devamı olan, birbirini besleyen 3 farklı evre söz konu-
sudur:

• Birinci Evre: Berlin duvarının yıkılışından 11 Eylül 2001’e kadar olan dönem: 
Bu dönemde kullanılan tez, “Yeni Dünya Düzeni”, “Globalleşme/ Küreselleşme”, 
“Hümanizm Çağı” ve kullanılan güç de, “Yumuşak Güç”tür. 

• İkinci Evre: 11 Eylül 2001’den 2006 yılında ‘Akıllı Güç Stratejisi’nin öngö-
rülmesine kadar olan evre: Bu dönemde kullanılan tez, “Medeniyetler Çatışması”, 
“Terörizme Karşı Savaş” ve kullanılan güç: “Sert Güç”tür.

• Üçüncü Evre: 2006 yılında ‘Akıllı Güç Stratejisi’nin öngörülmesinden sonraki 
evre (Asıl uygulama Obama’nın ABD başkanı seçilmesi ile başlar.). Bu dönemde kul-
lanılan tez, ‘Yeni Dünya Düzeni’, ‘Model Ortaklık’ ve kullanılan güç, ‘Akıllı Güç’tür. 

Birinci Evre, ABD değerlerinin tüm dünyaya kabul ettirilmesi, küreselleşmenin 
ABD değerleri etrafında kaçınılmaz olduğunun cazip sloganlarla pazarlandığı bir dö-
nemdir. Bu amaçla, “insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, serbestlik, bireyin 
kutsallığı, kardeşlik, diyalog, hoşgörü, din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yok, serbest 
pazar, özel sektörün kutsallığı, din ve vicdan hürriyeti, düşünce hürriyeti, ifade hürri-
yeti, demokrasi, laiklik, uluslararası hukuk, dünya vatandaşlığı, tüm insanlığın biri-
kimi olan tek bir evrensel medeniyet” kavramları birer Truva atı olarak kullanılmıştır. 
İnsanlık narkozlanarak uyutulmuştur. Bu evre, ABD için bir hazırlık dönemi olmuş, 
“akıllı silahlar” geliştirilmiştir.

İkinci Evre, “Medeniyetler Çatışması” tezi ile yeni bir düşman ihdas edip gerekli 
bölgelerin işgal edilmesine psikolojik zemin hazırlama amaçlıdır. Bu teze göre; “Be-
şeriyet arasındaki büyük bölünmeler ve hâkim mücadele kaynağı, kültürel olacaktır. 
Global politikanın asıl mücadeleleri farklı medeniyetlere mensup grup ve milletler 
arasında meydana gelecek, medeniyetlerin çatışması küresel politikaya hâkim ola-
caktır. Medeniyetler arasındaki fay hatları geleceğin muharebe hatlarını teşkil edecek 

3 Can, B., “Büyük Şeytanın (ABD) Yeni Örümcek Ağları – 1: Akıllı Güç-Akıllı Güç Stratejisi”, Umran Dergisi, Sayı 
180, Ağustos 2009; Can, B., “Büyük Şeytanın (ABD) Yeni Örümcek Ağları -2: Model Ortaklık”, Umran Dergisi, 
Sayı 181, Eylül 2009; Gardels N., ‘Amerika’nın Yumuşak Gücünün Yükselişi ve Düşüşü’, NPQ, Cilt 7, Sayı 1, 
2005 S:36-43; Joseph S. Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, Literatür Yayıncılık, 2003, S.10-20.
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ve medeniyetler arasındaki mücadele modern dünyadaki mücadelenin nihai evrimi 
olacaktır.”4 Yine bu teze göre ABD ve Batı için iki düşman vardır: 1. Askeri-ekonomik 
olarak tehlikeli olan Çin, 2. Değerler sistemi olarak İslâm. 

İkinci evre, Çin’in gelişmesinin ve yayılmasının durdurulmasını ve İslâm coğ-
rafyasının işgal edilmesini öngörmektedir. İslâm coğrafyasının işgalini kolaylaştıra-
bilmek ve birinci evrede oluşturulmak istenen barış ve özgürlük çağı “yenidünya 
düzeninin” tehlikede olduğunu gösterebilmek için El Kaide türü yığınla silahlı grup 
inşa edilip dünya kamuoyuna sunulmuş; bu örgütler üzerinden, “İslâmi terör”(!) 
kavramsallaştırılması yapılarak “medeniyetler tezine” iyi bir alt yapı hazırlanmıştır. 
İslâm coğrafyasının işgali için 11 Eylül 2001 yılında, ABD’deki ikiz kuleler, ABD 
derin devleti tarafından vurulup suç, El Kaide örgütüne fatura edilmiştir. Yürütü-
len psikolojik harekâtın sonucunda, El Kaide ve onun şahsında “İslâmi Terör”(!) 
kavramı, tüm Batı’ya tehlike olarak kabul ettirilmiş ve müteakiben önce Afganistan, 
ardından da Irak İşgal edilmiştir. 

1.1.3. Vatikan Projeleri
Vatikan, sahip olduğu maddi ve beşerî imkânları ile dünyada küresel bir güçtür. 

“Birinci Bin Yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı, İkinci Bin Yılda Afrika ve Amerika Hı-
ristiyanlaştırıldı, Üçüncü Bin Yılda Asya Hıristiyanlaştırılacak” şeklinde formüle edi-
len bir strateji izlemektedir. Hem İslâm’la hem de Yahudilikle mücadele halindedir. 
2. Vatikan Konsilinin 1973 yılındaki Bulletin’ine ve Papa II. John Paul’un 1991 yı-
lında “Kurtarıcı Misyon (Redemptoris Missio)” isimli genelgesine göre “Dinler Arası 
Diyalog Projesi” bir Vatikan projesi olup “Kilise’nin İncil’i yayma amaçlı misyonunun 
çerçevesi içinde yer almaktadır.”

1.1.4. 21.Yüzyıl Haçlı Savaşlarının Yeni Truva Atı: Yeni NATO5

Varşova paktının çökmesi, NATO’nun varlığını anlamsız kılmıştır. NATO’nun da 
kendisini lağvetmesi beklenirken İslâm, tehlike olarak kodlanıp NATO’nun Büyük 
Ortadoğu coğrafyasında konuşlanması öngörülmüştür. NATO’ya yüklenmeye çalı-
şılan yeni misyon, ABD-İsrail-İngiltere-Siyonizm (Şer İttifakı) menfaatleri istikame-
tinde yeni bir işgal gücü olmasıdır. Savunma amaçlı bir kuruluş, yavaş yavaş Şer 
İttifakının askeri kanadını oluşturmaya dönüştürülmektedir. 

4 Huntington, S. P., Medeniyetler Çatışması, S.120. 
5 Can, B., “21. Yüzyıl Haçlı Savaşlarında Yeni Bir Truva Atı: Büyük Ortadoğu Projesi, Yeni Nato”, Umran Dergisi, 

Sayı 118, Haziran 2004; Can, B., ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ni Yeniden Düşünmek”, Umran Dergisi, Sayı 202, 
Haziran 2011.
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1.1.5. Siyonizm6

Siyonizm, İsrailoğulları merkezli, ırkçı, dinî, siyasî, ekonomik ve sömürgeci bir 
doktrin olarak 1-‘Vaad Edilmiş Topraklar’, 2-‘Seçilmiş Halk’, 3-‘Etnik SafIık’ ya da 
‘Arî Irk’, 4-‘Etnik Temizlik ya da Soykırım’, 5-‘Dünya Yahudileri İçin Bir Tek Devlet 
Vardır’: İsrail, 6-‘Dünya Hâkimiyeti’ varsayımlarına dayanan bir fitne ve ifsat hareke-
tidir. Siyonistler, ne anti faşist, ne de anti nazistirler; onlar, makyavelistirler. Bugün 
dünyadaki tüm ifsad faaliyetlerinin arkasında Siyonistler vardır. Her Yahudi, Siyonist 
değildir. Yahudilikle Siyonizm birbirine karıştırılmamalıdır.

1.1.6. Küresel Dünya Düzeninin Görülmeyen Yüzü: BM RAPORU
Bütün bu fay hatlarının ve çatışmanın meydana getirdiği anaforda küresel güçler, 

kurdukları sömürü düzeniyle insanlığın maddi ve manevi tüm birikimlerini eritip 
yok etmektedir. Başta İslâm coğrafyası olmak üzere nimet ve külfetin âdil paylaşıl-
madığı, zulüm ve karanlığın hüküm sürdüğü, şeref ve haysiyetin ayaklar altına alın-
dığı, servet ve toprakların yağmalandığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlık, ölçülerin 
bozulduğu, kavramların karıştığı, değerlerin değiştiği, kötülerin saltanat kurduğu, 
haksızlıkların yayıldığı, hakkın yok olduğu, batılın hüküm sürdüğü bir dönemden 
geçmektedir. Batı kültür ve medeniyeti/kapitalizm, insanlığın büyük bir kesimini 
sefalete mahkûm etmiştir. Bu gidişat durdurulamaz ise beşeriyetin büyük bir bölü-
münü bekleyen tehlike, açlık, yoksulluk ve sefalettir. 

Kutsalı olmayan modern anlayış, tüm toplumsal ilişkileri darmadağın etmiş, in-
sanları birbirine bağlayan manevi bağları berhava etmiş ve insanlar arasında menfaat 
bağı dışında, adeta hiçbir bağ bırakmamıştır. Toplumu ayakta tutan tüm değerleri, 
hayatı anlamlandıran her türlü asil duyguyu, bencilliğin maddeci girdabında boğ-
maktadır. Kişisel saygınlığı mevki, makam ve para ölçeğine indirgemiş, tüm saygı 
değer kıymetlerin yerine vicdansız kazanma hırsını koymuştur. 

Aile içi ilişkiler zedelenmiş ve karşılıklı menfaat ilişkisine indirgenmiştir. Mevcut 
inkârcı süreç, toplumu ayakta tutan tüm değer yargılarını çözüp dağıtmış, manevi 
dinamikler kaybolmuş, kutsal diye ne varsa hayatın dışına atılmıştır. 

Sağırlaşan insanın kulağına sanki kurşun akıtılmış, fıtrattan uzaklaşan insan ana-
fora sürüklenmiş, sürü haline getirilmiştir. Bugüne kadar komünizm, sosyalizm, ka-
pitalizm vs. gibi toplumsal sistemlerin denendiği dünyada, şimdi de bir neo-libera-
lizm süreci yaşanmaktadır. Bu modellerin hepsinde de insan, sürü olarak ele alınmış, 
daima ikinci plana atılmış, hiçbir zaman gerçek mutluluğu da yakalayamamıştır. 

6 Garudy R., Siyonizm dosyası, Pınar yayınları, İstanbul S.15 32-44,198-200, 230-234; Bayramoğlu E., Yahudilik 
ve Siyonizm Tarihi, Pınar Yayınları, İstanbul, 2006, S.98-101; Can, B., “İnsanlığı İfsad Hareketi Siyonizm 1-5”, 
Umran Dergisi, 2011.
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Yeryüzünün müstekbirleri, uluslararası kurumları eline geçirmiştir. Dünya barı-
şını ve güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel iş 
birliği oluşturmak için kurulduğu iddia edilen Birleşmiş Milletler gibi organlar savaş-
ları önleme yerine, güçlü olanların savaş ve işgallerine gerekçe ve mazeret uydurma 
aracı olarak kullanılmaktadır. Ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği tüm ülkelere 
sağlama, yeryüzünde açlığı ve yoksulluğu önleme iddiaları ile kurulan IMF, Dünya 
Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar, zengin ile yoksul arasındaki uçuru-
mu daha da büyütmekten başka bir işe yaramamıştır. Küresel emperyalizmin hedefi, 
dünyayı siyasî, iktisadî ve kültürel yönden boyunduruğu altına alarak servetlerini 
yağma etmektir.

Batı kültür ve medeniyeti/kapitalizm, insanlığın büyük bir kesimini sefalete 
mahkûm etmiştir. 2009 yılında BM’in yayınladığı raporda, kapitalist zalimler gü-
ruhunun inşa ettikleri dünyanın nasıl bir dünya olduğunu görmemiz mümkündür. 

BM raporuna göre dünyada yaklaşık 7 milyar insan yaşamaktadır.
• Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri, 2 milyar insan, sefalet (açlık, hastalıklar, 

kötü beslenme) içinde yaşıyor. 
• Her gün 150,000 insan ölüyor. Bunların 40,000’i çocuk.
• Yaklaşık 800 milyon insan her gün aç yatıyor. 
• Yaklaşık 500 milyon insan kronik olarak kötü beslenmeden dolayı hasta. 
• Diğer yandan, 1,7 milyar insanın en az 15 kilo vermesi gerekiyor!
• Sanayileşmiş ülkelerde bile 100 milyondan daha fazla insan yoksulluk sınırı-

nın çok altında yaşıyor.
• 1.5 milyar insan içilebilecek derecede temiz suya sahip değil.
• 2.4 milyar insan doğru düzgün bir sağlık kontrolüne sahip değil ve tedaviye 

ulaşamıyor.
• Her gün ortalama 30,000 çocuk tamamen önlenebilir hastalıklardan dolayı 

ölüyor.
• 1990’lı yıllarda toplam 13 milyon çocuk çatışmalarda arada kalarak can verdi. 

(2009 sonrası yok). Bu rakam II. Dünya savaşından bu yana yapılan çatışma-
larda ölen insan sayısından çok daha fazladır.

• Gelişmiş ülkelerde okul çağına gelmiş 160 milyon çocuk çelimsiz ve yanlış 
beslenmiş.

• 840 milyon yetişkin çocuk okuma yazma bilmiyor. Bunların 538 milyonu ise 
kadın.

• 1990’lı yıllarda 54 ülkenin kişi başına düşen milli gelirinde azalma oldu.
• 2009 yılı itibarıyla son on yılda, 21 ülke, yaşam beklentisi ve okuma yaz-

ma açısından incelendiğinde geri gitti. Örneğin Zimbabwe’de ortalama yaşam 
beklentisi 1970’li yılların başında 56 iken bu rakam 1990’lı yıllarda 33,1’e 
kadar düşmüştür. Bu rakamı İngiltere için kıyasladığımızda 72’den 78,2’ye 
ulaşmıştır.
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• Yaklaşık 110 milyon kara mayını, 68 ülkede patlamamış olarak kurbanlarını 
bekliyor.

• Dünyada tescilli yaklaşık 23 milyon insan öldürücü ve dermansız HIV/AIDS 
virüsü taşıyor. Bunların %93’den fazlası ise gelişmiş ülkelerde yaşıyor.

Görülebileceği gibi Batı Kültür ve Medeniyeti/kapitalizm servetin belli ellerde 
toplanması, tekelleşme ile zulüm şebekesi haline gelmiştir.

BM raporuna göre küresel zalimlerin ellerindeki imkânlar, âdil bir şekilde kulla-
nılsa dünyadaki açlık ve fakirlik sorunu halledilebilir. 

• Rapora göre; dünyanın toplam üretimi yaklaşık 55 trilyon dolardır.
• Fakirliğin ortadan kaldırılması için gereken kaynak dünya üretiminin %1’i, 

yani 550 milyar dolardır. Sadece ABD, yılda 14 trilyon $ mal ve hizmet tüke-
tiyor.

• Dünyanın ilk 10 zengininin toplam serveti 133 milyar $’dır. Bu rakam, geliş-
memiş ülkelerin (nüfusu yaklaşık 2,5 milyar!) toplam üretiminin yaklaşık 1,5 
katıdır.

• En fakir 20 ülkenin borçlarının tamamı 5.5 milyar $’dır ki, bu bir Euro Disney 
inşa etmenin maliyeti.

• Yoksulların sosyal imkânlara tam olarak kavuşabilmesi için gereken kaynak 80 
milyar dolardır ki, bu dünyanın en zengin 7 insanının gelirinden daha azdır.

• Gelişmiş altı ülkenin köpek ve kedi mamaları için 9 günde harcadığı para 700 
milyon dolardır.

Günümüz dünyasında insanlar;
• 92 milyar doları ıvır-zıvır yiyecekler için,
• 66 milyar doları kozmetik için ve
• Yaklaşık 800 milyar doları da (1995 rakamlarına göre) savunma için harca-

mıştır.
BM raporunun bu verilerine baktığımız zaman, Batı Kültür ve Medeniyeti karan-

lık bir gelecek vaat etmektedir. Bu gidişat durdurulamaz ise beşeriyetin büyük bir 
bölümünü bekleyen tehlike açlık, yoksulluk ve sefalettir. Nitekim Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programının (UNDP) araştırmasına göre, “2015 yılında eğer mevcut global 
düzen devam ederse günde 1 $’ın altında bir gelirle yaşayacak olanların sayısı dünya 
nüfusunun yarısını oluşturacaktır.” Onun için başta enerji kullanımı olmak üzere 
birçok kaynağın bölüşümü şimdiden âdil kriterler üzerine yeniden yapılması gerekir.

ABD Enerji İdaresi’nin hazırladığı rapora göre; 
• “Küresel enerji talebi 2025 yılına kadar yüzde 54 artacak, varil fiyatı ise no-

minal 51 dolar olacaktır. Petrol ve diğer enerji kaynaklarına olan talep genel 
olarak gelişmekte olan ülkelerden gelecek. Bugün dünyada 2 milyar insan kla-
sik enerji kaynakları ile (odun, tezek, çerçöp) ısınma ve yemek pişirme işini 
hallediyor.
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• Dünya nüfusunun yüzde 40’ı modern enerji hizmetlerinden yoksun. 
• Toplam nüfusu yaklaşık 900 milyon olan Afrika’da bu rakam yüzde 80’e çı-

kıyor. 
• 2 milyar insan kırsal kesim şartlarında yaşıyor. Elektrik ve elektriğin getirebi-

leceği kolaylıklardan faydalanamıyor.
• Sadece 800 milyon nüfus gelişmiş ülkelerde 2015’e “iyi” hazırlanıyor.
• Fakir bölgelerdeki insanlar gelirlerinin zengin bölgelerde yaşayanlara göre çok 

daha fazlasını enerji için harcıyor.
• Fakir bölgelerdeki enerji kaynakları çevreyi zengin bölgelerdekine nazaran 

daha çok kirletiyor.
• Yoksul bölgelerdeki kadınlar zengin bölgelerdekine göre çok daha fazla meş-

gul oluyor, yıpranıyor ve dolayısıyla yeni neslin yetişmesi de eksik oluyor.
• Yoksul bölgelerde HIV-AIDS gibi hastalıklar çok daha hızlı yayılıyor.” 
Din, dil ve ırk gözetmeksizin insanlığın içine düştüğü borç batağı gösteriyor ki 

hastalık küreseldir. İnsanlar karmaşıklaşan dünyada adeta pusulasız seyretmektedir. 
Kanaat, sabır, tasarruf, gayret gibi kavramlar tedavülden kalkmış, hırs, acelecilik, 
tüketim, kısa yoldan köşeyi dönme ve başkalarının birikimleriyle saadet sürme he-
vesleri tavana vurmuştur. Bu bir medeniyet krizidir. Güce dayalı bugünkü dünya 
düzeninin dayandığı değerler ve ortaya çıkardığı kurumlar, insanlığı mutlu etme-
miştir. Bu sömürü çarkı döndükçe insanlık huzura kavuşamayacaktır. Bu sistem âdil 
değildir. Adalet yoksa barış da olmayacaktır. Güçlülerin zayıfları ezdiği bu köleler ve 
efendiler dünyasında, insanoğlu fıtrattan uzaklaşıp İslâm’ı hayatın dışına çıkardığı 
için bugün başta İslâm Dünyası olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulüm hü-
küm sürmektedir.

1.2. İSLÂM DÜNYASI7

İslâm coğrafyası, Fas ve Moritanya’dan başlayıp Afrika’nın kuzeyi, Ortadoğu’nun 
tamamı, Kafkaslar, Kazakistan, Türki Cumhuriyetler, Orta Asya, Afganistan, Pakis-
tan, Bengladeş, Endonezya ve Malezya’ya kadar uzanan tüm bölgedir. 

1.2.1. İslâm Coğrafyasının Stratejik Önemi
İslâm coğrafyasının tarihi arka planını, şuur altını göz önüne aldığımızda, En-

dülüs ve Osmanlının, coğrafya üzerinde çok köklü etkileri olduğu görülür. Tarihi 
süreçte Haçlı seferlerine ve Moğol istilasına karşı verilen tarihi mücadele, çok cid-

7 Can. B., “Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası 1-2”, Umran Dergisi, Mart, Nisan 2016; Dursun D., İslâm Dünyasın-
da Dayanışma Hareketleri ve İslâm Konferansı Teşkilatı, Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 1991, S. 20-27; 46-70; Alan 
B., D-8 Yeni bir Dünya, Yörünge yayınları, İstanbul, S. 177, 194.
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di bir şuuraltı oluşturmuş, özgüven meydana getirmiştir. Bölgeyi etkin, cazip, aynı 
zamanda sıkıntılı kılan, İslâm-Çin-Hint-Rus-Batı Medeniyetinin buluşma yeri 
ve “İbrahim’i Üç Büyük Dinin” doğduğu bir bölge olmuş olmasıdır. Bu bölgede 
İslâm, Budizm, Hinduizm, Hıristiyanlık ve Musevilik gibi etkin din mensupları 
bulunmaktadır. Birçok farklı mezhep de bölgede etkindir.

Bugün Avrupa, Asya ve Afrika’daki birçok ülkenin Müslümanlarla sorunları var-
dır. Bu coğrafyalardaki tarihi şuuraltı, Müslüman olmayan ülke yönetimlerinde ve 
halklarda tedirginlik meydana getirmektedir. Müslümanlar, askeri, ekonomik ve 
teknolojik olarak güçlü değillerdir. Bu açıdan “sert güç” diye tanımlanan askeri ve 
ekonomik güçleri zayıftır. Buna karşılık jeokültürel güç, “yumuşak güç” açısından 
çok güçlüler, eşsizler ve rakipsizler. Batının değerlerine karşı tek alternatif değer sis-
temi, İslâm’da vardır. İslâm’ın üstün, tutarlı değer sistemi, insanlara ayrı bir yaşam 
tarzı (alternatif yaşam tarzı), ayrı bir aile hayatı sunmaktadır. İslâm’ın değerleri İnsan 
Fıtratının ifadesi olup onu mutlu etmekte, huzura ve dinginliğe kavuşturmaktadır. 
İslâm’ın değerleri, sirayet edici olup bulunduğu bütün çevreyi doğal olarak etkile-
mektedir. 

İslâm’ın değer sistemi ve bunun ön gördüğü hayat tarzı, tüketime, sömürüye, birey-
selleşmeye, zulme ve zalime, adaletsizliğe, zinaya, eşcinselliğe, nikâhsız beraberliğe 
ve faize karşı olduğu için Batılı değer sistemi ile uyuşması ve uzlaşması asla mümkün 
değildir. Müslüman Dünyanın sahip olduğu diğer bir stratejik üstünlüğü, 1,7 milyar 
civarındaki nüfusudur. Bu nüfus, çok genç, dinamik, belli boyutlarda dindar ve tecrü-
beye sahiptir.

İslâm coğrafyasının jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik konumu ise ona ayrı 
bir üstünlük sağlamaktadır. Sahip olduğu ulaşım yolları, su kaynakları, enerji kay-
nakları ve enerji ulaşım yolları, kıymetli madenler ile tarım arazileri, hayvancılık böl-
geleri, coğrafyaya ayrı bir stratejik avantaj sağlamaktadır. Dünyanın en zengin petrol 
ve doğal gaz kaynakları bu bölgededir. Alternatif enerji kaynakları bulunamadığı 
takdirde gelecekte de bu üstünlüğü devam edecektir.

Jeostratejik konumunun önemi, “Dünya Hâkimiyeti İçin Merkez Bölge” olmuş 
olmasındandır. Soğuk savaş döneminde ve sonrasında Batı, bu bölgeye girememiş ve 
kontrol edememiştir.

Bu coğrafyada İsrail, Siyonist bir Yahudi devleti olarak bulunmaktadır. Filistin 
halkına karşı soykırım uygulamakta ve tam bir katliam yapmaktadır. Siyonist İsrail’in 
‘Büyük İsrail Hedefi’ bölgeyi daha büyük bir kaosa sürüklemektedir. Diğer taraftan 
ABD-İngiltere-İsrail-Siyonizm/AB şer ittifakının Tunus-Afganistan/Bengladeş ve 
Irak –Yemen hattında Müslümanlara karşı uyguladığı işkence ve katliam, Şer İttifa-
kına, Batıya karşı korkunç bir düşmanlığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. “Arap 
Baharı” stratejisi ile oynadıkları oyun, Irak-Suriye hattındaki katliamları ve Mısır’da 



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

12

Sisi darbesi operasyonuna verdikleri destek, İslâm coğrafyasındaki Batı düşmanlığını 
her geçen gün artırmaktadır. 

1.2.2. İslâm Dünyasının Zihinsel Sorunları
Bu coğrafyada halkı Müslüman olan 50’den fazla ülke vardır. Bağımsız olarak 

gözüken bu ülkelerin pek çoğunda, batı işbirlikçisi yönetimler işbaşında bulun-
maktadır. Bu coğrafyada, birkaç istisna hariç, ülkeler genellikle zalimler tarafından 
yönetilmekte; iktidarlar babadan oğula ya da dar bir çevreye intikal etmektedir. İş 
birlikçi diktatörlerin sömürü ve tahakküm düzeninin varlığının devam edebilmesi 
için sistem iş birlikçi hükümetler, iş birlikçi bürokratlar, iş birlikçi cemaat ve STK’lar, 
iş birlikçi sermaye, iş birlikçi medya üzerine kurulmuştur.

Halk horlanmaktadır. Zengin fakir arasındaki makas her geçen gün açılmak-
tadır. “Refahtan şımarıp azan önde gelenlerin” kendileri ve çocukları, lüks ve sefa 
âlemlerinde yaşamaktadır. Çok iyi eğitim almış gençler bile işsizlik girdabında boca-
layıp durmaktadır. Siyasetten uzak tutulmakta, ülke meseleleri hakkında söz söyle-
meleri yasaklanmaktadır. İşsizlik, adaletsizlik, rüşvet ve yolsuzluk alıp başını gitmiş, 
günlük hayatın bir parçası olmuştur. Sosyal adaletsizlik yaygındır. Ülkelerin hem ge-
nel hem de bölgesel sorunları görmemezlikten gelinmektedir. Düşünce, ifade etme, 
inanç hürriyeti ve can güvenliği yoktur. Polis devleti despotizmi hâkimdir.

Seçimler göstermelik olup, kazananı bellidir. Yönetim üzerine iş adamlarının ve 
yabancı güçlerin aşırı bir etkisi vardır. “Yabancıların her istediğine evet, halkın her 
istediğine hayır diyen bürokrasi mevcuttur”. Kendi halkına karşı şahin olanlar, İsrail 
ve Batı karşısında süt dökmüş kedi gibidirler. Refahtan şımarıp azmış önde gelen 
kesimlerin, bu coğrafyada meydana gelen zulme, çirkinliklere karşı ilgisizlikleri, 
acizlikleri ve vurdumduymazlıkları, yönetimlerin halk, özellikle, gençlik nezdinde 
bütün itibarlarını yok etmiştir. 

Genelde halkta, özelde gençlik tabanında hem iş birlikçi, zalim yönetimlere hem 
de Batıya karşı büyük bir öfke, kin ve nefret meydana gelmiştir. İkinci Dünya Sava-
şından sonra “cihad” geleneğinden hareketle fiili sömürgeden kurtulan Müslümanlar, 
fikri sömürgeden kurtulabilmek için, kendi değerleri ve iç dinamikleri istikametinde 
yeni bir medeniyet inşa edemediği, kendi ekonomik, siyasî ve kültürel modellerini 
oluşturamadığı için, Batı’nın olumsuz propagandasıyla dünyanın gözünde geri bir 
toplum görüntüsü vermektedir. 

İslâm coğrafyası, 18. asırdan bu yana sömürgeleştirme döneminde, çok ciddi 
zihinsel travmalar yaşamış, bunun sonucunda çok ciddi zihinsel sorunlara düçar 
olmuştur. Sadece toprakları değil, zihinleri de işgal edilmiştir. Bu zihinsel sorunlar; 
1- Değer sisteminden şüphe: “Kuran’dan hicret etmek”, 2- Kültür-medeniyetten 
şüphe, 3- Kimlik krizi: şizofren kimlik, 4- Ümmet şuuru kaybı, 5- Amaç kaybı, 
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6- Âdil bir dünya tasavvuru kaybı, 7-Cihad ruhunda kırılma ve sapma, 8-Duyar-
sızlaşma-rehavet, 9-Dünyevileşme-sekülerleşme-laikleşme, 10-Mankurtlaşma, 
11-Mümin aklının kaybı, basiret, feraset kaybı, 12-İş birlikçi zihniyet oluşumu, 
13-Stratejik akıl eksikliği, 14-Bölünmüşlük, 15-Cahili sistemler içinde İslam’ı 
yaşama anlayışı, 16-Öğretilmiş çaresizlik-kendine güvenememek, 17-Kavramsal 
kaos, 18-Hep başkalarını suçlama anlayışı; özeleştiri eksikliği, 19-Adaletsizlik 
olarak özetlenebilir. 

Batı propagandasının yoğunluğu ve Müslüman aydınların yeterince etkin olama-
maları sonucunda Ümmet fikri, yerini etnik kökene dayalı bir ulusçuluğa ve ba-
tılılaşmaya bırakmıştır. Batı Kültür ve Medeniyeti değerleri ile İslâm Kültür ve Me-
deniyetinin karışımı ile oluşan melez değer sistemi, toplumları şizofren yapmıştır.

Batılılaşma hareketi, yabancılaşmayı beraberinde getirmiş, tarih ve İslâm redde-
dilmiştir. Bu durumda ortaya çıkan boşluk, insan fıtratı ile uyumlu, ayakları üstünde 
duran bir teori tarafından doldurulamamıştır. Boşluk doldurulamadığı için ne bir 
bütün olarak toplumun ne de sistemin sabit bir kıblesi var olmuştur. Açık denizde 
rüzgârın tesiri ile sürüklenen bir gemi gibi hem toplum hem de sistem yalpalayıp 
durmuş, kendi kimliğini ve kişiliğini aramıştır. Sistemin ağırlık merkezi ile toplu-
mun ağırlık merkezi hiçbir zaman örtüşememiştir.

Arap, Türk, Kürt ve Fars milliyetçiliği, Mezhepçilik (Şia-Sünni) İslâm dünyasının 
paramparça olmasına ve sınırları cetvelle çizilmiş, tarihi kökleri olmayan suni dev-
letlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Müslüman coğrafyanın bu şekilde param-
parça edilmiş olması ile kurulmuş ulus devletler, zayıf doğdukları için tek başlarına 
batılı sömürgecilere cevap verme veya direnme şansları olamamıştır. İslâm ülkeleri 
arasında dayanışma amaçlı kurulmuş pek çok teşkilat, fonksiyonsuz kalmış, Müs-
lümanların yaralarına merhem olamamışlardır. Müslümanlar arası çatışmaya manî 
olamadıkları gibi, batının işgal hareketlerine de karşı çıkamamışlardır. İslâm dünya-
sının bu kadar geniş organizasyonlara ve imkânlara sahip olup da etkin olamaması 
gerçekten düşündürücüdür. 

Bugün Müslüman coğrafya da yaklaşık 1,7 milyar insan yaşamaktadır. Emper-
yalizmin karşısına 1,7 milyar insanla çıkabilmek, mücadelenin ana nirengi noktası-
nı oluşturur. Bu nirengi noktası, Arşimet’in, ‘Bana bir destek noktası verin dünyayı 
yerinden oynatayım.’ ifadesindeki destek noktası ile aynı öneme sahiptir. İnanmış, 
birbiri ile dayanışma içerisinde, ne yaptığını bilen 1,7 milyar insan, tarihin seyrini 
değiştirebilecek, tüm zülüm sistemlerini yerle bir edecek büyük bir güçtür. 

İslâm coğrafyasında yaşanan zihinsel sorunlardan dolayı, değişik halklar arasın-
da bir üst kimlik olarak ümmet kimliği ve şuuru oluşmamıştır. Kimlikte çok ciddi 
bir parçalanma olup alt kimlikler, üst kimlik yerini almıştır. Kimlik bazındaki kriz, 
Kavmiyetçilik (Rum, 30/22; Hucurat, 49/13), Mezhepçilik (Ali İmran, 3/19, Rum, 
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30/32, Şura, 42/13-15), Tarikatçılık, Sınıfçılık (Enam 6/52; Abese, 80/1-10; Nur, 
24/22), Grupçuluk, Ulusalcılık, Küreselcilik, Bireyselcilik: Ben Merkezlilik, Sosyal 
Şizofreni (Bakara, 2/137) olarak tezahür etmektedir. Allah’ı bir olarak tanıyıp genel 
fıtratı kavrayacak bir genişlikte olaylara bakmayıp vicdan, adalet ve mizan ile hareket 
etmeyip, sadece kendi özelliğini, kendi çıkarını veya grup çıkarını düşünerek, savu-
narak hevasının esiri olup ümmetin birlik ve beraberliğini parçalayıp, kendinden 
başka hak tanımayarak gruplaşanlar, etrafa kin ve nefret yayanlar, fıtrattan ve haktan 
sapmışlardır. İhtilafları tefrikaya çevirmek, yangına ateşle gitmektir. İşte bugün şer 
ekseni, bu koyu taassupçu bakış açısını körükleyip İslâm coğrafyasını mezhep, ekol, 
cemaat, hizip savaşı içerisine sokmaya çalışmaktadır. Mezhep, tarikat ve kavim ek-
senli olarak ümmeti bölüp aralarına kin, nefret, nifak ve düşmanlık sokularak büyük 
bir savaş çıkartılmak istendiğini, herkesin görmesi gerekmektedir.

Buna karşı alınacak tavır, fitneyi körüklemeyip, hevanın esiri olmayıp adalet, mi-
zan ve kıst ile hareket edip dosdoğru bir istikamet tutturmak olmalıdır (Şûra sûresi, 
42/15). 

1.2.3. İslâm Dünyası, Sahip Olduğu Devasa İmkânlara Rağmen Neden Bu durumda?
Batı emperyalizminin fiili ve fikri boyunduruğu altında bulunan bugünkü İslâm 

coğrafyasının bu düşkünlük halini, sadece 200-300 yıldır Batı karşısında alınan 
mağlubiyetlere bağlamak yanlıştır. Kimseye kızmadan önce, toplum olarak kendi 
yanlışlarımızı aramamız, kendimize dönüp bakmamız, fikri ve siyasi alanda düşkün-
lüğe sebep olan kendi bilgisizliğimizi sorgulamamız gerekmektedir. Ümmetin içine 
düştüğü bu şaşkın halin sebebi, İslâm’ın anlaşılması ve uygulamasında Müslümanların 
yaşadıkları şiddetli zihinsel zafiyettir.

Müslümanlar muhalif olmanın ötesinde genellikle bir politika üretmemiş, sade-
ce hayır demiştir. Uzun siyasi tarihlerine rağmen ciddi manâda belirgin bir siyasi 
mutabakat ve fikir birliği geliştirebilmiş değildirler. Mevcut oluşumlar, taşıdıkları 
duyarlılık ve direniş ruhuna rağmen, zihinsel ve yapısal problemlerini çözememiş-
lerdir. Amacına uygun şekillenmeyen bu grupların, halâ çözmek zorunda oldukları 
çok büyük problemleri vardır. Hareketleri başarıya ulaştığı takdirde, ne yapacakları 
hakkında belirli bir programları yoktur. Kısa süreli zafer ve iktidar hayalleri ile in-
sanları avutmak, uzun soluklu olması gereken mücadeleyi sekteye uğratmaktadır. 
Müslümanlar kendilerine, değerlerine yönelmeli, kendini fark etmeli, daha fazla 
dünyevileşmeden manevi bakımdan güçlenmelidir. Başkalarına gereğinden fazla bir 
güç vehmederek sızlanmaktan ziyade, “Biz nerede hata yaptık?” sorusunu kendile-
rine sormalıdır. Müslümanlar kendilerini ve asıl güçlü oldukları alanları fark eder ve 
buna göre tavır geliştirirlerse kimse onlara güç yetiremez.
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İslâm Dünyasının bir köşesinde bir çınar devrilirken başka bir köşesinde yeni 
fidanlar boy vermektedir. İnançları ve idealleri yolunda her gün yeni hareketler, yeni 
toparlanışlar gün yüzüne çıkmaktadır. Dünyada İslâm, yeniden bir kurtuluş müjdesi 
olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Her türlü alçakça işgal, tecavüz ve işkenceye 
maruz kalan İslâm dünyası, artık bir bedel ödemeyi göze almaya başlamıştır. 

Müslümanlar son iki yüz yıldır yaşadıkları düşkünlük halini aşabileceklerine, kü-
resel hegemonyaya ve onların yerli uzantılarına teslim olmayacaklarına, dün olduğu 
gibi bugün ve yarın da tarihe müdahale edebileceklerine dair ciddi işaretler veriyor-
lar. Şimdi küçük görünen bu hareketler, gün gelecek, inşallah daha evrensel, daha 
yoğun bir beraberliğe vesile olacaktır (Ali İmran sûresi, 3/103). 

1.3. TÜRKİYE8 

Tarihimizin son 200 yıllık süreci çalkantılar, kargaşa ve bunalımlarla yoğrulmuş-
tur. Yıkılışa doğru sürüklenen imparatorluğun kurtulabilmesi için yapılan tartışma 
ve çalışmalarda; Batı karşısında alınan mağlubiyetlerin gerçek sebepleri gerektiği gibi 
araştırılmamış ve tartışılmamıştır. Hep “acil eylem planı” diyebileceğimiz çözüm şe-
killeri ortaya konmuştur. Bu nedenle de öze inilememiş, genellikle de şekil planında 
kalınmıştır. 

1.3.1. Türkiye’nin Stratejik Önemi
Türkiye, dünyanın merkezi konumundaki bir bölgede ve derin bir stratejik nok-

tada bulunmaktadır. Müslümanları ilgilendiren bütün meseleler, kaybedilmiş koca 
bir mirasın varisi olan Türkiye’yi de mecburen ilgilendirmektedir. Türkiye sahip 
olduğu İslâm, Osmanlı ve Türk kimlikleri nedeni ile çok büyük bir “yumuşak 
güce” sahiptir. Türkiye, Osmanlı coğrafyasının her tarafında, özellikle, Balkanlarda, 
Avrupa’da psikolojik olarak özel bir konuma sahiptir. Türk kimliği ile Türkî cumhu-
riyetlerde; İslâm kimliği ile tüm İslâm coğrafyasında özel bir itibarı vardır. Bu açılar-
dan Türkiye yumuşak gücü itibariyle çok yüksek stratejik avantajın sahibidir. Devlet 
kurma tecrübesi ve tarihsel süreçte yaşadıkları, Türkiye için ayrı bir zenginliktir.

Türkiye’nin sahip olduğu diğer bir stratejik üstünlük, sahip olduğu genç, dinamik 
nüfusudur. Türkiye’nin jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik konumu ise ona ayrı 
bir üstünlük sağlamaktadır. İki Boğaz’a sahip oluşu, tarihi İpek Yolu üzerinde bulun-
ması, enerji nakil hatlarının yolu üzerinde olması, Türkiye’ye, Karadeniz, Ege, Doğu 
Akdeniz ve Süveyş kanalını kontrol etme imkânı vermektedir. Diğer taraftan zengin 

8 Can, B., “Türkiye’nin Kimlik Krizi Sistemin Ürünüdür”, Umran Dergisi, Sayı 182 Ekim 2009; Can, B., “Kimlik 
Sorununa Yeni Bir Yaklaşım”, Umran Dergisi, Sayı 183 Kasım 2009; Can, B., “Mü’min Açısından Kavmi Kimlik 
ve Kavmiyetçilik”, Umran Dergisi, Sayı 185 Ocak 2010.
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su kaynakları, bor, toryum gibi kıymetli madenler ile verimli tarım arazilerine, hay-
vancılık bölgelerine sahip oluşu, Türkiye’ye ayrı bir stratejik avantaj sağlamaktadır.

İslâm dünyası yaşanan haksızlık ve zulümlere dur diyebilecek, Müslümanları kol-
layıp koruyabilecek lider bir ülkeden mahrum olduğu için dünya politikasında gere-
ken gücü ve etkiyi gösterememektedir. Türkiye, bu liderliği üstlenebilecek ve İslâm 
âleminin sıkıntılarına ve problemlerine çözümler üretebilecek imkân ve potansiyele 
sahiptir. Bu, büyük bir stratejik avantajdır. Türkiye ve İslâm âlemi, böyle sancılı bir 
zaman diliminde, aynı zamanda, büyük bir değişim arzusu da yaşıyor. Statükoculuk 
ve taşeronluk dışında, Türkiye’nin ve İslâm Dünyasının çıkarlarını ve güvenliğini 
önemseyen ve önceleyen, 21. yüzyıla yön verecek siyaseti inşa edecek politikalar 
üretmek zaruretini hissediyor. Bu amaçla da Türkiye, İslâm dünyasına açılmaya ve 
İslâm dünyasında özel bir yer edinmeye çalışmaktadır. Bu konuda başarılı olabilmek 
için Türkiye devletinin âdil, rahim ve kerim olması, özgürlükleri tanıyan ve yaşan-
ması için uygun havayı var kılan bir devlet olması gerekmektedir. 

1.3.2. Türkiye’nin Ana Sorunu
Osmanlı asırlarca farklı dil, din, mezhep ve etnik yapıları bir potada eriterek bir 

üst kimlik inşa etmiştir. Anadolu coğrafyasında var olanların tümü, saf kan Türk 
değillerdi. Diğer taraftan Birinci Cihan Savaşı öncesi ve sonrasında Balkanlardan 
ve Kafkaslardan Türk olmayan; fakat Müslüman olan halklardan yığınla göçmen 
Anadolu’ya gelip yerleşmiştir. Millî Mücadele sonrasında Anadolu topraklarında olu-
şan sosyal doku, toplumsal yapı, Osmanlı’daki gibi çok dinli, çok mezhepli, çok 
kavimli ve çok dilli idi. 

Lozan’da; Türkiye’de, “halka rağmen”, “kanunen ve cebren” Batı Kültür ve Me-
deniyet değerleri ekseninde bir sistem kurulmuştur. Yeni yapının yerleşip kökleşme-
si için seri halde “devrim” adı verilen yığınla operasyon yapılmıştır. Yöneten-yöne-
tilen ilişkileri fevkalade bozulmuş, devleti yönetenler, kendi halkına yabancılaşmış; 
halkı, tehlikeli “hattâ ehilleştirilmesi gereken” kaba, vahşi bir varlık olarak görmeye 
başlamışlardır. Bu süreçte her şey, ‘halk adına, halk için; ama halka rağmen’dir. Yö-
netim gücünü kullananlar, halk için yararlı olanı halktan daha iyi bilmekte, konunun 
muhatâbına ne istediği sorulmamaktadır. 

Yapılan devrimler, halkla sistemi/devleti karşı karşıya getirmiştir. Bunun sonucu 
olarak iki ayrı yapı ve iki ayrı ağırlık merkezi meydana gelmiştir. Bir tarafta milletin 
değer sisteminin oluşturduğu merkez; diğer tarafta sistemin değerlerinin oluşturdu-
ğu merkez. Bu merkezler, bugüne kadar örtüşmemiştir. Örtüşme olmadığı için de 
gerçek anlamda bir huzur, ülkeye hâkim olamamıştır. Bu tezatlar, Türkiye’de tek bir 
ağırlık merkezinin oluşmasını engellemekte ve Türkiye’nin ayakları üzerinde onurlu 
bir şekilde dik durmasına mâni olmaktadır. Türkiye’nin ana sorunu budur. Bu sis-
temde devlet, millet için değil; millet, devlet için vardır. 
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Cumhuriyet tarihi, bu iki ağırlık merkezinin çekişmesinin tarihidir. “Bu dönemde 
(2002 yılına kadar) 12 kez sıkıyönetim ilân edildi ve 25 yıldan fazla sürdü; 15 yıldan 
fazla olağanüstü hâl uygulandı; 78 yıllık idarenin 40 yılı sıkıyönetim ve olağanüstü 
hâl ile geçti. İki defa tam, iki defa yarım olmak üzere 4 askeri müdahale yaşandı, 
iki defa tümü ile iki defa yarım olmak üzere 4 defa anayasa değişikliği yapıldı. 70-
90’lı yıllarda yaşanan olaylarda 40 bin civarında vatandaş hayatını kaybetti (1950 
öncesindekileri de buna eklersek, ne kadar vahim bir tablo ile karşı karşıya oldu-
ğumuz anlaşılır). 78 hükümet kuruldu ve hükümetlerin ömrü ortalama 1,5 seneyi 
geçmedi.”9 

2002 yılından sonra bunlara bir e-muhtıra, Taksim merkezli kadife darbe süre-
ci, 17-25 Aralık-polis-yargı darbe girişimi ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi ve 
OHAL süreci eklenmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin ana sorunu, yabancılaştırma ve 
asimilasyon politikalarını benimsemiş bir zihniyet ve bir sistem sorunudur. Diğer 
bütün sorunlar, bunun birer yan ürünüdür, yansımasıdır. Bu ana tezadı ortadan kal-
dırmayan tüm çözümler, köklü çözümler olmayıp sorunun ötelenmesinden başka 
bir işe yaramamaktadır. Bu tezat ortadan kalkmadığı sürece darbeler farklı şekiller 
altında var olmaya devam edecektir. Hastalığın gerçek nedenlerine ulaşmadan, yanlış 
teşhisler koyarak tedaviye kalkışmak, her seferinde hastalığın daha da kökleşmesine 
neden olmaktadır. 

1.3.3. Türkiye’de Kimlik Krizi
Fertler arasında bazı değerlerin, özelliklerin, ortak payda olarak benimsenmesine 

bağlı olarak fertler arasındaki ilişkinin mahiyeti değişmektedir. Bu ortak paydaları 
benimsememiş olanlara göre farklı bir ilişki ağı, dayanışma, aidiyet ve güven duy-
gusu oluşmaktadır. Ortak paydalar etrafında bütünleşme sağlanmaktadır. Bu ortak 
paydaları benimsememiş olanlardan farklı olunduğu kabul edilmekte ve “farklılık” 
şuuru meydana gelmekte, “ben idraki/biz idraki” oluşmaktadır. Ben/biz idrakinin 
meydana gelmesi ile kişiden beklenen roller, görev ve sorumluluklar, severek, iste-
nerek yapılmaktadır. Bu durumda, kalabalıklar/yığınlar, yığın olmaktan çıkmakta, 
toplum haline gelmektedirler. Etrafında bütünleşilen ve kader birliği edilen ortak 
paydalar, aynı zamanda topluma özel bir de kimlik kazandırmakta ve toplum bu 
kimlikle anılmaktadır.

Kimlik, bireyler arası bir olgu olup, toplumsal boyutludur ve rızaya dayalı, gö-
nüllü birlikteliktir. 

“Farklı” oluştur, “farklılık” şuurudur. Kendinden beklenen rollerin istenerek ya-
pılmasıdır. Değerlerin, kuralların ve onların yaptırım gücünün belirli ve sürekli olu-

9 Can, B., “Türkiye’nin Kimlik Krizi Sistemin Ürünüdür”, Umran Dergisi, Sayı 182 Ekim 2009.
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şudur. Değerlere, kurallara, daha genel ifade ile kültüre kesin ve emin bir inançla 
bağlanıştır. Önemli olan bireyin/bireylerin kendisini/kendilerini nasıl algıladığı, de-
ğerlendirdiği, konumlandırdığı ve kimlerle özdeş kıldığıdır. Karşıdakine/ karşıdaki-
lere göre kendine nasıl bir konum biçtiğidir. Burada önemli olan, başkalarının onu 
nasıl görüp konumlandırdığı değil; kendisinin kendisini nasıl görüp konumlandır-
dığı, kim ya da kimlerle kader birliği yaptığıdır. 

Topluma ayrı bir kimlik kazandıran en temel ortak paydalar/ortak özellikler; 
“1-Değer Sistemi, 2-Kültür ve Medeniyet, 3-Tarih, 4-Coğrafya, 5-Dil, 6-Kan ya da 
Soy Bağı, 7-Vatandaşlık Bağı, 8-Özel Sözleşme” şeklinde tasnif edilebilir. 

Bir kimliğin varlığı, üç ana unsurun var olması ile ortaya çıkar: 1-Taraflar: ben/
biz -öteki/ötekiler, 2-Ortak payda-ortak özellikler, 3-Taraflar arasındaki etkileşim: 
Dost, müttefik, rakip, düşman. Toplumları farklı kılan, onlara ruh ve şekil veren kim-
likleridir. 

Lozan’da Batı Kültür ve Medeniyetinin tüm değerlerini, yasalarını esas alan ve 
halka rağmen bir sistem kurulmaktaydı. Bu sistemin dayanacağı bir halka ihtiyaç 
vardı. Bunun için var olan tüm kimliklerin parçalanması ve yok edilmesi gerekiyor-
du. Devrimlerle bir taraftan var olan tüm kimlikler parçalanırken, Batı Kültür ve Me-
deniyetinin değerlerini benimseyip inanan bir halk inşa edilmekteydi. İnşa edilecek 
olan yeni toplumun mevcut tarafından kabul görmesi için bir dayanak gerekliydi. 
O dayanak, etnik olarak çoğunlukta olan Türklerin ismi, kanı olarak kabul edildi. 
O dönemde Avrupa’da, özellikle Almanya, İtalya’da ırkçılık revaçtaydı. Muhtemelen 
bunun etkisinde kalınmıştır.

‘Bu ülkede herkes Türk’tür’ şeklinde formatlanan bir nesil için, Türk’ten başka 
etnik yapılardan, farklı dillerden bahsetmek, ‘ülkeyi bölmek istemek’, ‘hainlik yap-
mak’, ‘iş birlikçi olmak’ demekti. 

Cumhuriyet tarihi boyunca ‘irtica’ ve ‘bölücülüğün’ iki tehlike, iki tehdit ola-
rak kabul edilmesinin sebebi, Batı kültür ve medeniyetinin temel değerlerine dayalı 
bir sistem ve bir kimlik inşa etmek içindir. Bu nedenle İslâmi kimlik ile Kürt kimliği 
tehlikeli görülüp reddedilmiştir. Tüm darbeleri besleyen en önemli iç faktörlerden 
biri, bu korku ve duygudur. Cumhuriyet döneminde anayasa ve yasalar, ‘devrim 
yasaları’ çerçevesinde, askeri yönetimler tarafından hazırlandığı için halk değil, sis-
temin bekası referans alınmıştır. Sistemi koruma ve kollama görevi de halka değil, 
askere tevdi edilmiştir. Bütün darbelerin temel gerekçesinden biri, ‘sistemi koruyup 
kollamadır’. Kim, kime karşı korunmaktadır? Bu belli değildir. Sanal bir millet için 
yaşayan bir millet yok varsayılmıştır. 

Kimlik kaybı, Türkiye’nin ana sorunlarından biridir. Bu ana sorun çözülmeden 
Türkiye’nin hiçbir sorununu çözmek mümkün değildir. 
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1.4. SOSYOLOJİK DEĞİŞİM VE SOSYOLOJİK SAVAŞ
Sosyoloji, toplumsal bir olayın, geçmişini ve bugününü inceleyerek (Sosyolojinin 

pratik boyutu), toplumun geleceğinin nasıl bir seyir izleyeceğini öngören bir bilim 
dalıdır (Teorik boyut). Arzu edilen toplumsal yapı ile var olan toplumsal yapı arasın-
daki ilişkiyi göz önüne alarak, toplumun geleceğini biçimlendirebilmek için gerekli 
müdahale etme imkânlarını ortaya koyar (Eylem boyutu). 

1.4.1. Sosyolojik Değişim
“Değişme, önceki durum ya da davranıştan farklılaşma biçimidir.”10 Mahiyeti iti-

barıyla olumlu ya da olumsuz olabilir. Bu nedenle bir yön ve istikamet belirtmez. 
Toplumsal değişme ise, toplumun yapısını meydana getiren toplumsal ilişkiler ağının 
ve bunları belirleyen toplumsal kurumların değişmesi olarak tanımlanabilir. Top-
lumsal ilişkiler ağı ve bunları belirleyen toplumsal kurumların değişimi, toplumu 
meydana getiren, kader birliği ettiren, dayanışma içerisine sokan, sosyo-kültürel, 
sosyo-ekonomik yapının değişmesinin bir sonucudur. O nedenle toplumsal değiş-
me, sosyo-kültürel değişimin bir sonucudur. Sosyo-kültürel değişme ise aşağıdaki 
değişkenlerde meydana gelen değişimlerin bir sonucudur:11

• Dini anlayış ve kurumlardaki değişmeler
• Gelenek ve göreneklerdeki değişmeler
• Aile ve akrabalık ilişkilerindeki değişmeler
• Çocuğa bakış ve çocuk yetiştirmedeki değişmeler
• Kişiliklerdeki değişmeler
• Cinsel davranış, tutum ve değerlerindeki değişmeler
• Eğitim kurumlarındaki değişmeler
• Dildeki değişmeler
• Toplumsal rol ve statülerdeki değişmeler
• Sanat anlayışındaki değişmeler
• Kitle iletişim sistemlerindeki değişmeler
• Ekonomik varlıklardaki değişmeler
• Üretim ilişkilerindeki değişmeler
• Nüfus artış hızındaki değişmeler
• Teknolojik değişmeler
Genel olarak değişme, özel olarak da toplumsal değişme, 1- Şartlara, 2- Etmenle-

re/faktörlere bağlı olarak meydana gelmektedir. Değişmenin şartları/koşulları, değiş-

10 Tezkan, M., Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 129, An-
kara, 1984, S.2-10.

11 Tezkan, M., Sosyal ve Kültürel Değişme, S. 2-10; Giddens A., Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2012, S.77-82
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meyi mümkün kılan, buna müsaade eden uygun durumlar iken; değişmenin faktör-
leri/etmenleri, değişmeyi sağlayan, harekete geçiren nedenlerdir. 

Sosyo-kültürel değişmeyi, gerekli kılan uygun şartlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• İnsanlar için yeni ihtiyaçların ortaya çıkması
• Mevcut ihtiyaçların değişen şartlara bağlı olarak daha iyi karşılanabilmesi için 

ferdi şiddetli istek ve etkinlikler
• Bilgi ve teknolojideki değişme ve yayılma hızı
• Bilgi ve teknolojideki değişimlerin toplumsal değerleri etkilemesi ve bunun 

gerekliliğine ilişkin bir inancın ortaya çıkması
• Toplumsal ve kültürel yapının karmaşıklık derecesi
• Bütün bunların karşılıklı olarak birbirini etkilemesi
Toplumsal değişmenin etmenleri/faktörleri, genel olarak, aşağıdaki gibi 

özetlenebilir:12

• Coğrafi etmenler (İklim değişiklikleri, toprak erozyonu, su baskınları, dep-
remler, doğal kaynakların tükenmesi, ormanların tahribi, madenler, enerji 
kaynakları…)

• Demografik etmenler (Nüfus artışı, azalışı…)
• Din
• Felsefe, ideoloji ve düşünce 
• Liderler
• Sivil ve askeri bürokrasi, ordu
• Buluşlar ve keşifler
• Teknoloji
• Çatışmalar

Toplumsal değişmelerin biri içsel diğeri de dışsal olmak üzere iki boyutu vardır. 
Bununla bağlantılı olarak da “serbest toplumsal değişmeler” ve “zorlayıcı değişmeler” 
olmak üzere toplumsal değişme tiplerini sınıflandırabiliriz12. Toplumsal değişme, 
hangi tür değişme olursa olsun yukarıda ifade edilen değişmenin şartları ile etmen-
lerinin karşılıklı etkileşiminin bir sonucudur. 

Sosyolojik savaş, toplumsal değişmenin şartları ve etmenleri üzerine yapılan bir 
sosyolojik analiz üzerine oturtulmaktadır. 

1.4.2. Sosyolojik Savaş13

Sosyolojik Savaş, “sosyoloji teorilerinin savaş fenomenine uygulanarak, hedef 
toplumun işleyişine yöneltilen sosyolojik müdahaleleri ifade eden” bir kavramdır. 

12 Tezkan, M., Sosyal ve Kültürel Değişme, S. 2-10; Giddens A., Sosyoloji, S. 77-82.
13 Çağlayan, Y., Osmanlı’dan Ortadoğu’ya Sosyolojik Savaş, Etkileşim, İstanbul, 2013, S. 43-45.
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Sosyolojik Savaş, nihai tahlilde bir kimlik çözülmesi meydana getirme veya var olanı 
muhafaza etme ya da var olanı daha ileri düzeye taşıma operasyonudur. 

Sosyolojik savaşın biri içe (Sosyolojik savunma) birisi de dışa dönük (Sosyolojik 
saldırı) olmak üzere iki boyutu/ekseni vardır. 

Sosyolojik savaşın dışa dönük boyutu, rakip/düşman toplumla ilgili olup 
onun sosyolojik yapısını, sosyolojik savaşın amacına uygun olarak tamamen ya da 
kısmen değiştirme ve yeniden yapılandırma ile ilgilidir. Sosyolojik savaşın dışa dö-
nük boyutunda, hedef toplumun dayanışma ve bütünleşme kapasitesini zayıflatma, 
ortadan kaldırma, tahrif etme-dönüştürme amaçlanır. Toplumdaki farklı sosyal güç-
ler karşı karşıya getirilir ve farklı kesimler aktif halde kitlesel çatışmaya sokularak 
toplum bir kaosa sürüklenir. Ardından hedef topluma müdahale edilerek toplum, 
yeni ortak paydalar etrafında şekillendirilip yapılandırılır. 

Sosyolojik savaşın içe dönük ekseni/boyutu ise, kendi toplumu ilgili olup var 
olan sosyolojik yapısını, sosyolojik saldırılara karşı korumak, olumsuz yönde değiş-
mesine manî olmak, kendi toplumsal değerleri, kültür ve medeniyet kodları düzle-
minde daha iyiye, güzele doğru bir seyir takip etmesini sağlamakla ilgilidir. Sosyolo-
jik savunmada amaç, toplumun dayanışma ve bütünleşme kapasitesinin korunması, 
geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve canlı tutulması; toplumda var olan sosyal gücün, 
var olan merkez etrafında bir araya getirilerek aradaki bağların daha da sağlamlaştı-
rılması ve kuvvetlendirilmesidir. 

Bir toplumda var olan dayanışma, Sosyal Dayanışma, Siyasal Dayanışma, 
Ekonomik Dayanışma ve Askerî Dayanışma olarak sınıflandırılabilir 13. Dayanış-
ma olgusu, fertlerin ortak paydalara olan kalbi inanç ve bağlılıklarıyla ortaya çıkmak-
ta, karşılıklı saygı, sevgi, kalplerinin derinliklerinden başlayıp dışa yansımaktadır.

1.4.3. Sosyolojik Savaş İçin Analiz14

Sosyolojik savaş karargâhları, hedef ülkelerde amaçlarına daha kolay ulaşabilmek 
için hassas ve ince sosyolojik analizler yapmaktadırlar. Sosyolojik savaş analizlerin-
de, genel olarak, aşağıdaki noktalarda sorgulama yapılmaktadır:

A- İÇ DİNAMİKLER
1- Toplumsal Yapı
• Toplumu var kılan, toplumun değişik kesimlerini birbirlerine bağlayan ve top-

lumu diğer toplumlardan ayıran ortak paydalar nelerdir?
• Ortak paydalar etrafında meydana gelen dayanışma ve bütünleşme kapasi-

tesi nasıldır?

14 Sharp G., Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş İçin Teorik Bir Çerçeve, ABD, The Albert Einstein Enstitüsü, 
Dördüncü Baskı, Mayıs 2010, S: 10-36; 77-85.
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• Ortak paydalar etrafında meydana gelen aidiyet duygusu ve kader birliğinin 
düzeyi nedir?

• Dini, Etnik, Mezhep ve Tarikat yapıları nelerdir? Aralarında ki ilişkinin düzeyi 
ve istikameti nasıldır? Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler 
nasıl bir seyir takip edebilir?

• Cemaat/Hareket/STK/ Hizip ve Fraksiyon yapılanmaları nasıldır? Dayandıkları 
temel dünya görüşü/felsefe nedir? Cemaatleri/Hareketleri/STK/Hizip ve Frak-
siyonları, birbirinden ayıran ana özellikler, aralarında muhtemel ilişki şekilleri 
nelerdir? Bölgesel ve küresel güç merkezleri ile ilişkisi olanlar var mı? Ülkede 
var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir?

• Gençliğin fikri ve felsefi kapasitesi, duygu ve düşünceleri, yaşam tarzları, ha-
yata bakışları ve hayattan beklentileri nelerdir? Memnuniyet düzeyi nedir? 

• Farklı Gençlik örgütlenmelerinin birbiri ile ilişkileri nasıldır? Ülkede var ola-
bilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir?

• Bölgesel ve küresel güç merkezleri ile ilişkisi veya ilişki eğilimi olan gençlik 
örgütleri var mı? Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl 
bir seyir takip edebilir?

• Toplumda var olan spor kulüpleri nelerdir? Dayandıkları temel dünya görüşü/
felsefe nedir? Kulüpleri birbirinden ayıran ana özellikler, aralarında muhtemel 
ilişki şekilleri nelerdir? Var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl 
bir seyir takip edebilir; Siyasi iktidara karşı tutum ve tavırları ne olabilir?

• Sanat dünyasının yapısı, gücü, ideolojik karakteri ve grupları nedir? Araların-
daki ilişkinin çatışma ve veya uzlaşma boyutu nedir? Sanatçıların rol model ol-
ma-olabilme kapasiteleri nasıldır? Var olabilecek bir kriz anında, sanat dünya-
sının tutum ve tavrı ne olabilir, var olan ilişkiler, nasıl bir seyir takip edebilir?

• Akademisyenler, kanaat önderleri, aydınların yapısı, gücü, kapasitesi, etki 
alanları ve ideolojik karakteri ve grupları nedir? Var olabilecek bir kriz anında, 
tutum ve tavırları genel olarak ne olabilir? Akademisyenler, kanaat önderleri 
ve aydınların ve/veya örgütlerinin bölgesel ve küresel güçlerle ilişkileri, iş bir-
liğine girme eğilimleri nedir? 

2- Kültür ve Medeniyet
• Toplumun dâhil olduğu Kültür ve Medeniyetin temel dayanakları nelerdir? 

Ağırlıkları nedir?
• Kültür ve Medeniyetin Dayandığı Dünya Görüşü/Akaidi/Doktriner Temel De-

ğerleri nelerdir ve ağırlıkları nedir?
• Referans alınan Bilgi Kaynakları nelerdir? Ağırlıkları nedir?



23

KÜRESEL GÜÇ MERKEZLERİNİN HEDEFİNDEKİ TÜRKİYE VE 15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ

3- Siyasi Yapı
• Toplumda var olan siyasi yapılanma nasıldır? Siyasi partilerin dayandıkları te-

mel felsefe nedir? Siyasi partileri, birbirinden ayıran ana özellikler, aralarında 
muhtemel ilişki şekilleri nelerdir?

• İktidar ve muhalefet partilerinin aralarındaki ilişki nasıldır? Ülkede var olabi-
lecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir.

• İktidar partisinin ülkeye hâkim olma durumu nedir? Halkla arasındaki ilişki 
nasıldır? Bir kriz anında iktidar partisinin ve halkın ortaya koyacağı muhtemel 
tavır nedir? 

4- Devlet-Sistem
• Ülkede var olan Devlet-Sistem hangi dünya görüşü/felsefe üzerine bina edil-

miştir? Devletin-Sistemin dayandığı dünya görüşü/felsefe ile halkın inandığı, 
hayatını tanzim ettiği dünya görüşü/felsefe arasındaki ilişki nedir? Uyum veya 
uyumsuzluk düzeyleri nelerdir? Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var 
olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir?

• Devlet kurumları arasındaki uyum ya da uyumsuzluğun düzeyi nedir? Ülkede 
var olabilecek bir kriz anında var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir?

• Sivil ve askeri bürokrasi ile siyaset ve hükümet ilişkisi nasıldır? Sivil ve as-
keri bürokrasi içinde bölgesel ve küresel güçlerle iş tutanlar veya iş tutmaya 
eğilimli olanlar var mı? Ülkede var olabilecek bir kriz anında, sivil ve askeri 
bürokrasinin tutumu ne olur? Siyasi iktidarla var olan ilişkileri nasıl bir seyir 
takip edebilir?

• Okul, Cami ve Kışla ilişkisi, nasıldır? Siyasetle ilişki düzeyleri nedir? Siyasi 
ilişkiler, toplumu ne oranda ve ne şekilde etkilemektedir? Ülkede var olabile-
cek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir?

5- Ekonomik Yapı
• Ülkedeki ekonomik sistemin durumu, gelir gider dağılımı, bölgeler arası eko-

nomik dengesizliğin düzeyi nedir? 
• Sınıfsal bir yapı ve sınıfsal çatışma var mı veya sınıfsal çatışma eğilimi var mı? 
• Ülkede var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip 

edebilir?

6- Kitle İletişim Araçları-Medya
• Ülkedeki medyanın etkileme gücü, yapısı, ekonomik ve ideolojik karakteri 

nedir? 
• Medya arasında rekabetin karakteri nedir? 
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• Bölgesel ve küresel güç merkezleri ve uluslararası medya kuruluşları ile ilişki-
leri var mı? Varsa ne düzeydedir? 

• Var olabilecek bir kriz anında, var olan ilişkiler nasıl bir seyir takip edebilir?
• İnternet ve sosyal medya kullanım oranı, kullanım şuuru ve şekli nedir? 
• İnternet ve Sosyal medyanın etkileme ve yönlendirme gücü nasıldır?
• Ülkede var olabilecek bir kriz anında, sosyal medyacıların tutum ve tavırları, 

tepkileri ne olabilir?

B- DIŞ DİNAMİKLER
• Bölgesel ve Küresel Dinamikler nelerdir? 
• Ülkedeki olayları, değişimleri etkileme güçleri var mıdır?
• Bölgesel ve Küresel güç merkezlerinin Türkiye içinde iş birliği yaptığı yapılar 

var mı? Varsa güçleri nedir? 
• Ülkede var olabilecek bir kriz anında, bölgesel ve küresel güçlerin muhtemel 

izleyeceği politikalar neler olabilir ve bunlarla ilişkileri olan yapıların tutum 
ve davranışları ne olabilir?

Sosyolojik savaş karargâhları, icra edilecek sosyolojik savaşın mahiyetine göre 
çok daha ayrıntılı ve ince analizler yapmaktadır. 

1.4.4. İslâm Coğrafyası Üzerinde Yürütülen Sosyolojik Savaşa İlişkin “Sivil Demokratik İslâm, 
Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler” Adlı Rand Raporunun Analizi 
Genel olarak İslâm coğrafyasını, özel olarak da Türkiye’yi yakından ilgilendiren 

şu üç belgenin incelenmesinde fayda vardır:
1-Rand Raporu: “Sivil Demokratik İslâm, Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler”15 
2-“WikiLeaks Türkiye Belgeleri”nde Türkiye’nin Sosyolojik Analizi; 18 Kasım 

1996 Tarihli ABD Ankara Büyükelçisi Marc Grossman’ın Washington’a Gönderdi-
ği Telgraf.16 3-22 Temmuz 2009’da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Ona-
yıyla Washington’dan Ankara Büyükelçiliği’ne Gönderilen, “Tarikatlar, Kürtler ve 
İslâm ve Türkiye’de Azınlık Dinleri Konusunda Bilgi Talebi” Başlıklı Telgraf.

Sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin dayandığı sosyolo-
jik analizleri anlamada bu belgelerin okuyucu tarafından dikkatli bir şekilde incelen-
mesinde fayda vardır. Ancak burada sadece birinci belge değerlendirilecektir.

15 Benard, C., “Sivil Demokratik İslâm, Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler”, ABD, Rand Cooperation, 2003.
16 Taraf Gazetesi, 23.03.2011 tarihinde yayınlanan,“WikiLeaks Türkiye Belgelerinde” yer alan ABD’nin Türkiye 

ile ilgili, 1999, 2003, 2005 ve 2009 tarihli dört ayrı resmî yazışmasından 1999 ve 2009 tarihli olan belgeler ele 
alınmaktadır. 
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“Sivil Demokratik İslâm, Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler” adlı Rand Rapo-
runun Sosyolojik Savaş Açısından Analizi yapılacak olursa; Raporun amacı, önsö-
zünde şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Akıllıca bir yaklaşım tertipleyebilmek için İslâm dünyasının içinde süregelen ide-
olojik mücadeleyi iyi harmanlayıp anlayabilmek gerekiyor. Bunu yapmaktaki maksat 
uygun ortakları bulup gerçekçi hedefler tayin etmek ve bu evrimin olumlu yönde 
ilerlemesini desteklemektir… “Bu dünyadaki aktörleri farklı kategorilere ait bireyler 
olarak değil de bir spektrumdan kayan objeler olarak görmek işimizi kolaylaştıra-
caktır… Eğer bunu yapabilirsek spektrumun hangi yüzünün bizim değerlerimize 
uyumlu, hangilerinin ise tamamen bize karşı olduğunu görebiliriz… İslâm dünyası-
nın daha geniş bir demokrasi, modernizm, uluslararası dünya düzenine uyumluluk 
yolunda yapacağı değişimi cesaretlendirmek için ABD’nin ve Batı dünyasının İslâm’ın 
içindeki hangi unsurları, trendleri ve kuvvetleri güçlendireceğini; düşmanlarının ve 
ortaklarının gerçek hedeflerini ve bu geniş gündemin sebep olabileceği muhtemel 
sonuçları iyi tahlil etmeleri gerekiyor.”

Bu rapor İslâm Coğrafyasında yürütülecek bir sosyolojik savaş için bir sosyolojik 
analiz yapmakta ve yürütülecek savaşın stratejisinin ana iskeletini ortaya koymaya 
çalışmaktadır. Okuyucunun bu noktayı gözden kaçırmaması gerekmektedir.

Rapor, İslâm dünyasındaki Müslüman potansiyeli sosyolojik bir analize tabi tuta-
rak “Fundamentalistler/Radikaller”, “Gelenekçiler”, “Modernistler”, “Laikler” olmak 
üzere dört ana gruba ayırmakta ve her bir grubu tanımlamakta, birbirleri ile örtüşen 
ve örtüşmeyen fikirleri analiz etmektedir: 

1- Fundamentalistler
Rapora göre bu grup; 
• “Demokratik değerleri ve çağdaş Batı kültürünü reddediyor.”
• “İslâm hukukunu ve değerlerini uygulayabilecekleri otoriter ve baskıcı bir 

devlet istiyor.”
• “Şiddetten kaçınmayan, agresif ve yayılmacı bir anlayışa sahip.” 
• “İslâm’ın dünya üzerine olabildiğince geniş bir coğrafyada tanınmasını istiyor.”
• “Referans noktaları ise herhangi bir etnik grup ya da ulus-devlet değil, 

“ümmet”tir. 
• Fundamentalistler, kendi aralarında iki gruba ayrılır. Birinci grup, “temellerini 

teoloji ve dini kuruluşlardan alan Kutsal Kitap’a dayalı fundamentalistlerdir”. 
İkinci grup ise “İslâm’ın ilmi boyutuyla fazla ilgilenmeyen radikal fundamen-
talistlerdir.”
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2- Gelenekçiler 
Rapora göre “Gelenekçiler”; 
• “Modernizm, yenilik ve değişim hakkında şüpheleri vardır.”
• “Bu kesim kendi içinde iki gruba ayrılmaktadır: “Muhafazakâr gelenekçiler” ve 

“reformcu gelenekçiler.” 
• Muhafazakâr gelenekçiler, “İslâm hukuku ve geleneklerinin sıkı sıkıya takip 

edilmesi gerektiğini, devletin ve siyasi otoritelerin bunun sağlanmasında etkin 
bir rol alması gerektiğini” savunuyorlar. Buna rağmen şiddet ve terör faaliyet-
lerinden yana değiller. 

• “Modern yaşamı, en büyük tehdit olarak” görüyorlar. 
• “Temel karakterleri, değişmeye karşı gösterdikleri dirençtir.” 
• Reformcu gelenekçiler, İslâm’ın zamanla değerini koruması için “Reform ya-

pılması ve yeniden yorumlanması” gerektiğini düşünüyorlar.

3- Modernistler 
Rapora göre bu grup; 
• “Peygamber zamanında yapılmış olan uygulamaların o zamanın gerçekleri 

içinde en uygun olanlar olduğu ama günümüz şartlarında geçersiz olduğunu” 
düşünüyorlar. 

• Modernistler “İslâm dünyasının global modernizmin bir parçası olmasını is-
tiyorlar.”

• “İslâm’ı yeniçağa ayak uyduracak biçimde modernize etmek amacındalar.”

4- Laikler 
Rapora göre Laikler; 
• “Dini tamamen kişiye özel bir mesele olarak görmekte ve politika ve devletten 

ayrı tutulması gerektiğini savunmaktadırlar.” 
• “Devlet bireyin dinini yaşamasına izin verirken, dini uygulamalar da hukuk ve 

insan hakları gibi bazı kavramlarla uyumlu olmak zorundadır.”

Rapora göre bu dört grup, birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmamaktadır/ ayrı-
lamamaktadır. Aralarındaki sınırlar, açık ve belli olmadığı için konulara bağlı olarak 
gelenekçiler ile fundamentalistler, gelenekçilerle modernistler ve modernistlerle la-
iklerin düşünce, tutum ve tavırları örtüşmektedir. Fundamentalistler ve gelenekçiler, 
laik Batı değerlerinin pek çok sosyal problemin kaynağı olduğunu; İslâmi düzenin 
ise ahlak, sağlam aile yapısı ve düşük suç oranını sağladığını ileri sürüyorlar. 

Raporda önerilen strateji şu şekildedir: Raporda yer alan dört grup, birbirleri ile 
iç içe geçmiş durumda ve hepsinin arasında bir ortak payda, arakesit mevcuttur. 



27

KÜRESEL GÜÇ MERKEZLERİNİN HEDEFİNDEKİ TÜRKİYE VE 15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ

Bununla beraber ikişerli gruplar için ortak paydalar, geneldekinden daha fazladır. 
Gruplar arasında, zamana, zemine ve şartlara bağlı olarak meydana gelen etkileşim, 
karmaşık bir stratejinin benimsenmesini gerekli kılmaktadır. Rapor da, ABD yöneti-
mine bunu teklif etmektedir: 

“Karma bir yaklaşımdan kastımız, belli gruplarla kesinlikle iş birliği yapama-
yacağımız; ama bizim için vazgeçilmez değerleri ve normları koruyabileceğimiz, 
ayrıca farklı ülke ve topluluklara karşı esnek politikalar üretebileceğimiz bir yak-
laşım olmalıdır… Böyle bir yaklaşımın hedefi sivil ve demokratik İslâm’ın kalkın-
ması ve modernleşmenin ilerletilebilmesi olmalıdır.”

Raporda bu karma yaklaşımın gerekçeleri, İslâm dünyasında var olduğu söylenen 
söz konusu dört grubun, güçlü ve zayıf yanları, birbirleri ile ve ABD ile etkileşimleri, 
genişçe analiz edilerek ortaya konmaktadır. Yer darlığından dolayı bu analize burada 
yer verilememektedir. Aşağıda, karma yaklaşım üzerine inşa edilmesi önerilen bir 
stratejinin genel yapısı verilmektedir:

1- Öncelikli Olarak Modernistleri Destekle
• Çağdaş İslâm’ın yüzü olarak modernistler görülmeli, gelenekçiler değil.
• Eserlerini ve çalışmalarını yayınla ve dağıt.
• Gençlere ve büyük kitlelere hitap etmeleri konusunda cesaretlendir.
• Fikirlerini İslâmi eğitim müfredatının içine sok.
• Onlar için bir kamu platformu oluştur.
• Dinin yorumlanması konusunda temel sorular hakkındaki fikirlerini ve yargı-

larını fundamentalist ve gelenekselcilerle rekabet edecek şekilde geniş kitlelere 
duyurmalarına yardım et, çünkü diğer grupların kendi web siteleri, yayınev-
leri, okulları kurumları ve düşüncelerini yaymak için pek çok alternatif yolları 
var.

• Laikliği ve modernizmi, olumsuz etkilenmiş İslâmi gençliğe karşı bir kültür 
olarak benimset.

• İslâm öncesi tarih ve kültür hakkında bilgi ver ve bu konuların gerek medya 
gerekse çeşitli müfredatlarda konuşulmasını cesaretlendir.

• Bağımsız ve bireyci organizasyonların gelişimini destekle, bireysel kültürü yü-
celt, sıradan vatandaşların kendilerini eğitebilmelerini ve politik süreçte dü-
şüncelerini rahatlıkla ifade edebilmelerini sağla.

• Fundamentalist ve gelenekçilerin İslâm’ı açıklama ve yorumlama konusunda 
oluşturdukları tekelin kırılmasına yardım et.

• Modernist İslâm fikirlerinin yayılması için internet sitelerinde, radyo, televiz-
yon ve popüler yerel medya organlarında günlük sorunlara cevaplar yazabile-
cek modernist aydınlar bul. 
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2- Geleneksel Müslümanları Fundamentalistlere Karşı Destekle
• Geleneksel Müslümanların fundamentalistlerin ortaya koyduğu şiddet ve aşı-

rılık yanlısı tutumlarını eleştirmelerine izin ver ve bu düşüncelerini yayımlat.
• Gelenekçiler ve fundamentalistler arasında oluşabilecek muhtemel ittifakları 

boz.
• Spektrumun modernizm tarafına yakın duran geleneksel Müslümanlarla mo-

dernistler arasındaki iş birliğini destekle.
• Gelenekçileri, fundamentalistlerle yapacakları tartışmalarda daha başarılı ola-

cak şekilde eğit.
Gelenekçilerin fikirlerinin arkasında daha sağlam durabilmeleri için geleneksel 

İslâm’ın yanı sıra akademik olarak da ciddi bir İslâm birikimine sahip olmaları ge-
rekiyor. 

• Geleneksel olarak adlandırılan kurumlarda modernist simaların sayısını arttır. 
• Gelenekçiler arasında bulunan farklı gruplar arasında ayrımcılık yap. Hane-

fi hukuku gibi modernizm anlayışına daha yakın olanları diğerlerine karşı 
destekle. Bu grupları kendi dini düşüncelerini yayma konusunda cesaret-
lendir ve bu fikirleri gerici Vahhabi anlayışını zayıflatmak için popüler yap. 
Vahhabiler’in parası hayli muhafazakâr olan Hanbeli okullarını desteklemek 
için kullanılıyor, bu işin finansal boyutu. İslâm dünyasının iyice geri kalmış 
bazı kesimleri İslâm hukukunun uygulanması ve yorumlanmasındaki geliş-
melerden halen habersizler, bu da işin bilgiyle ilgili boyutu. 

• Sufizmi güçlendir.

3- Fundamentalistlerle Savaş
• Onların İslâm yorumunu ve çelişkilerini sorgula.
• Yasal olmayan eylem ve gruplarla aralarında bağlantı kur.
• Şiddet içeren eylemlerinin sonuçlarını abart.
• Ülkeleri için gerekli olan pozitif bir kalkınmacılığı kaldıracak seviyede yöneti-

cilik kabiliyetlerinin olmadığını göster.
• Bu mesajlar için gençleri, dindar geleneksel toplulukları, Batı’daki Müslüman 

azınlıkları ve kadınları hedef seç.
• Terör eylemlerine sempati beslenmesini, kahramanlaşmalarını önle. Onları 

korkak ve düzen bozucu olarak göster.
• Bu kesimdeki liderlerin yolsuzluk ve ikiyüzlülük gibi olumsuz durumlarını 

ortaya çıkarmaları için gazetecileri ve medyayı cesaretlendir.
• Bu grup içindeki bölünmeleri destekle.
• Fundamentalistlerin zayıf taraflarına hücum ederek onlarla kesin bir mücade-

le içine gir. 
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• Yolsuzluk, vahşet, İslâm’ı uygulamadaki ayrımcılık, hataları ve yönetimdeki 
becerisizlikleri gibi ne gençlerin ne de dindar gelenekçilerin onaylamayacağı 
taraflarını ön plana çıkar.

4- Seçici Bir Şekilde Laikleri Destekle
• Fundamentalizmin ortak düşman olduğuna dair onları cesaretlendir. 
• Laiklerin ABD karşıtı güçlerle, milliyetçilerle ve solcularla ittifak kurmalarını 

engelle. 
• İslâm’da da din ve devletin ayrı olabildiğini ve bunun imanı tehlikeye atmadı-

ğını, aksine güçlendirdiği fikrini destekle.

1.5. TÜRKİYE’DE ÜÇÜNCÜ NESİL “KADİFE DARBE” UYGULAMASI: TAKSİM KADİFE DARBE SÜRECİ17

Şer ekseni (ABD-İngiltere-İsrail-Siyonizm), tarihi süreç içerisinde, tüm alternatif-
leri yok ederek Batı kültür ve medeniyeti merkezli bir dünya hâkimiyeti kurabilme 
stratejisine bağlı kalarak değişik ülkelerde, değişik zamanlarda, değişik darbe yön-
temleri geliştirmiştir. Bunları dört grupta sınıflandırabiliriz:

• Birinci Nesil Darbeler: Fiili Askeri İşgal: Afganistan, Irak, Panama örnekleri. 
• İkinci Nesil Darbeler: ABD onaylı askeri cunta darbeleri. Türkiye’de 27 Ma-

yıs, 12 Mart, 12 Eylül bu tür darbelerdir. 
• Üçüncü Nesil Darbeler (Postmodern Darbe): Askerlerin öncülüğünde sivil 

toplum kuruluşlarının muhalefeti ile hükümetin devrilmesi. Türkiye’deki 28 
Şubat bunun en güzel örneğidir.

• Dördüncü Nesil Darbeler (Postmodern Kadife Darbeler): Batı iş birlikçisi 
STK’lar ile darbe; Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan, Kıbrıs örnekleri. 
Dördüncü Nesil Darbe (Kadife darbe), o ülkenin yerli görüntülü sivil toplum 
örgütlerinin önderliğinde kitle hareketi ile yönetimleri devirme sanatı olarak 
tanımlanabilir.

1.5.1. Üç Nesil Kadife Darbe
Kadife darbeler, seçim endeksli, dış destekli, gayrimemnunlar ittifakına ve gerili-

me dayalı, seçim öncesi, esnası ve sonrasında sokak hâkimiyeti kurarak ve genellikle 
“yumuşak güç” (“Hard Power”) kullanarak (zaman zaman, özel amaçla sert güç kul-
lanılmaktadır), siyasi iktidarları düşürmeyi hedefleyen yeni bir darbe türüdür. 

17 Can, B., “27 Nisan Kadife Darbesi Sistemin İflasının İlanıdır”, Umran Dergisi, Sayı 154, Haziran 2007; Can, 
B., “3. Nesil Kadife Darbe Teşebbüsü: Taksim Operasyonu”, Umran Dergisi, Sayı 227, Temmuz 2013; Can, B., 
“Reyhanlı Operasyonundan Ayn El-Arab (Kobanê) Operasyonuna Kadife Darbe Süreci”, Umran Dergisi, Sayı 
243, Kasım 2014; Can, B., “Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-1: Arka Plan”, Umran Dergisi, Mayıs 2017; Can, B., 
“Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-2: Kadife Darbecilerin Yeni Hedefi 2019 Seçimleri”, Umran Dergisi, Haziran 2017.
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Gene Sharp’ın şiddet içermeyen “sivil itaatsizlik teorisi”, diktatörlükle yöneti-
len ya da yönetildiği iddia edilen ülkelerde iktidarın, “şiddete başvurmadan”, “as-
keri darbe yapmadan”, sokak eylemleri ile devrilmesine ilişkin bir teoridir.18

Başlangıçtaki görünür amaç, ülkedeki mevcut diktatörü (!) yıkmak iken, sonraları 
bu amaca, hedef ülkelerin bölünmesi eklenmiştir. Bugüne kadar üç farklı coğrafyada, 
üç farklı kadife darbe türü denenmiştir. Bir kısmı başarılı olmuş, bir kısmı da başarılı 
olamamıştır. Kadife darbelerin ilk denendiği ve başarılı olduğu ülke Sırbistan’dır. 
Sırbistan, kobay olarak kullanılmış, elde edilen tecrübe, Ukrayna, Gürcistan ve Kırgı-
zistan, Belucistan ve Kıbrıs’ta kullanılarak kadife darbeler başarı ile sonlandırılmıştır. 
Bu darbelerin ortak özelliklerinden dolayı bunlara Birinci Nesil Kadife Darbeler 
adını vermekteyiz. Birinci Nesil Kadife Darbelerde, mevcut iktidarın devrilmesi, ye-
rine, Batı, özellikle, Şer ekseni (ABD-İngiltere-İsrail-Siyonizm) güdümlü bir iktidarın 
işbaşına getirilmesi hedeflenmiştir.

Birinci nesil Kadife darbelerde, Kadife Darbelerde kullanılan üçüncü halkadaki 
çatı/taşeron örgütler ve iktidara getirilmek istenen liderler, açık olarak bellidir ve 
hepsi de Batı’nın iş birlikçileridir. 

İkinci Nesil Kadife Darbeler, “Arap Baharı(!)” denen süreçle başlatılan darbe-
lerdir. Siyasi iktidarların düşürülmesi aşamasında Tunus ve Mısır’da başarılı olun-
muş; fakat seçim aşamasında, her iki ülkede de Müslüman hareketler iş başına gele-
rek kadife darbecilerin öngördükleri yönetimi engellemişlerdir. Daha sonra Mısır’da 
Sisi Darbesi ile Müslüman Kardeşler; Tunus’ta ise provokasyonlar altında yapılan bir 
seçim ile Nahta Hareketi düşürülmüştür. İkinci Nesil Kadife Darbe dediğimiz “Arap 
Baharında” amaç ve hedef, sadece siyasi iktidarları düşürmek değil; aynı zamanda ül-
keleri bölmek de hedeflenmiştir. Nitekim Libya ve Suriye’de Kadife Darbe girişimi iç 
savaşı başlatmak üzere kurgulanmış ve uygulamaya sokulmuştur. Yapılan dış müda-
hale ve istihbarat örgütlerince desteklenen bir kısım muhalefet güçlerinin savaşı, sos-
yolojik bir savaşın zeminini hazırlayacak şekilde planlanmıştır. Libya ve Suriye’deki 
iç savaş, sosyolojik olarak ülkeyi bölmeye dönük olarak devam etmektedir. 

İkinci Nesil Kadife Darbelerde, halka açık, aleni takdim edilen tek bir taşeron ör-
güt ve Batı iş birlikçisi tek bir lider söz konusu değildir. Ancak bu, Kadife Darbenin 
Birinci ve İkinci Beyin Takımının zihninde olmadığı manasına gelmemelidir. 

Oslo Görüşmelerinin deşifre edilip MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın savcılığa da-
vet edilmesi, Reyhanlı olayları ve hemen ardından Taksim “Gezi Parkı” olayları ile 
Türkiye’de Üçüncü Nesil Kadife Darbe adını verdiğimiz bir Kadife Darbe süreci 
başlatılmıştır. Taksim Gezi Parkı eylemleri ile birlikte başlatılan Kadife Darbe sü-
recinin ana stratejisi, mahalli seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2015 genel 
seçimleri göz önüne alınarak çizilmiş ve 7 Haziran Genel Seçimleri ile birlikte AK 
Parti’nin tek başına iktidar olması engellenerek bir başarı kazanılmıştır. 

18 Sharp G., Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş İçin Teorik Bir Çerçeve, ABD, The Albert Einstein Enstitüsü, 
Mayıs 2010, S. 10-16; 34-36;77-85.
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Taksim kadife darbe sürecini, ilk iki nesil kadife darbelerden ayıran en temel özel-
lik, Lider Çatı/Taşeron Örgütün, Kadife darbenin farklı aşamalarında sürekli olarak 
değiştirilmesidir. İkinci önemli özellik de iki farklı boyutta sosyolojik bir ayrıştırma-
nın ve fay hattının meydana getirilmesidir: 1- AK Parti-Gülen Hareketi Fay Hattı; 
2- Türk-Kürt Fay Hattı. 

Bizim üçüncü nesil kadife darbe dediğimiz Taksim Kadife darbe süreci, sadece Si-
yasi İktidarı düşürmeyi değil aynı zamanda ülkeyi de bölmeyi hedeflemiş bir Kadife 
Darbe Sürecidir. Ancak bu bölünme, şimdilik fiziksel bir bölünme değil, sosyolojik, 
zihinsel bir bölünme olarak öngörülmüştür. Türkiye’de PKK ve İŞİD aracılığıyla ve 
iş birliği ile yürütülen askeri savaş, gayrinizamı savaş, psikolojik savaş, ekonomik 
savaş ve terör tamamen sosyolojik savaşa hizmet etmek amaçlıdır. Türkiye, tıpkı Irak 
ve Suriye’de olduğu gibi, şimdilik, etnik boyutta zihnen bölünmek istenmektedir.

1.5.2. Kadife Darbelerin Genel Felsefesi ve Yönetim Mekanizması
Dünyada bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan kadife darbelerin ana stratejisini 

çizen beyin takımı, Soros Merkezli Siyonist-Mason bir kadrodur (Dış Beyin-Birinci 
Halka. Bu, hedef ülkelerin dışında bir merkezdir. Hedef ülkelerde, ana stratejiye uy-
gun bir şekilde Kadife darbelerin yönetilebilmesi için o ülke içerisinde var olan, o ül-
kenin vatandaşı konumundaki Mason-Sabetayist-Siyonist-iş birlikçilerden oluşan 2. 
derecede bir beyin takımı (İç Beyin-İkinci Halka) daha vardır. Bu iki merkez, mevcut 
siyasi iktidara, sisteme/devlete karşı olan “gayrimemnun örgütleri”, bir “çatı kuruluş” 
etrafında (Taşeron Yapı) birleştirerek (yönetimin üçüncü halkası), ana stratejiyi ve 
ana stratejinin öngördüğü tüm taktikleri, bunlar aracılığıyla hayata geçirmeye ça-
lışmaktadır (Şekil-1). Taşeron yapıda yer alan kadroların/yöneticilerin tümü, bu iş 
birliğinden haberi olmayabilir ya da ortak düşmana/rakibe karşı çıkar birliği olarak 
meseleye bakabilirler. Taşeron yapı, ülkedeki tüm gayrimemnunları ya da önemli bir 
kısmını kuşatacak tarzda, öngörülen strateji ve taktikleri devreye sokmakta ve ona 
göre davranmaktadır.

Şekil 1.1: Kadife Darbelerin Yönetim Mekanizması
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1.5.3. Kadife Darbelerde Kullanılan Yöntem
Kadife Darbelerin teorik alt yapısı, Avusturyalı düşünür Karl Popper’in ‘Açık Top-

lum ve Düşmanları’ adlı kitâbındaki düşüncelerine dayanmakta ve hedef diktatörün 
devrilmesi olarak belirlenmektedir. Kadife darbelerde uygulanan yöntemin temel fel-
sefesi ise, siyaset bilimci Gene Sharp’a aittir. ‘Şiddet İçermeyen Hareketin Politikası’ 
(‘The Politics of Nonviolent Action’) ve ‘Diktatörlükten Demokrasiye’ (‘From Dicta-
torship to Democracy’) adlı kitaplarında uygulanan yöntem anlatılmaktadır. Gene 
Sharp’ın Şiddet içermeyen sivil itaatsızlık teorisi, diktatorlükle yönetilen ülkelerde 
diktatörlüklerin şiddete başvurmadan, askeri darbe yapmadan, sokak eylemleri ile 
devrilmesine ilişkin bir teoridir. 

Bu mücadele metodunun nirengi noktası, diktatörün varlığı ve diktatöre karşı 
verilecek mücadelenin şiddet içermemesidir. Mücadelenin etkin olabilmesi için ka-
muoyu, halk, iş başındaki liderin ve yönetimin diktatör olduğuna inanması veya 
inandırılması gerekmektedir. Hedef ülkelerde diktatör yoksa şeffaf seçimle iş başına 
gelmiş siyasal lider, hiçbir ahlakı endişe duyulmadan rahatlıkla diktatör olarak ilan 
edilebilir. Sonra bunun halk tarafından kabullenilmesi için her türlü provokasyona 
imkân veren büyük bir psikolojik harekât yürütülür. 

İnsanlar, genel olarak diktatörlerden ve diktatörlüklerden nefret ederler fakat bu 
duygularını çevresi ile paylaşmaktan korkarlar. Sharp’a göre bütün mesele, bu kor-
kuyu yıkmak ve halka güven vermektir. Acizlik psikolojisinden dolayı halk, dikta-
törlüklerin yıkılmasının ancak “yabancı güçlerin yardım ve destekleri” ile mümkün 
olabileceğine inanır. “Dış destek” önemlidir. Ancak bunun istenen sonucu verebil-
mesi için diktatörün karşısına dikilebilecek bir “iç kitleye”, “güce” ve “güçlü bir di-
renişe” ihtiyaç vardır.19

Kadife darbelerde eylemci örgütlerin, eğitimi ve finansman ihtiyaçları, kadife dar-
beci beyin tarafından karşılanmaktadır. Hedef ülkede yapılan seçimlerle ilgili seçim 
gözlemcilerinin ayarlanması, seçim sonuçlarına ilişkin olumsuz raporlar verilmesi, 
yabancı büyükelçilerin ve uluslararası kuruluşlar ile yabancı devlet sözcülerinin se-
çim sonuçlarını gayrimeşru ilan etmesinin sağlanması, hep dış güçlerin yardımları 
kapsamında değerlendirilmektedir.

Gene Sarp, ‘sivil itaatsizlik ve uluslararası baskının’ diktatörlüklerin ‘aşil topuğu’ 
olduğunu ileri sürmekte ve bu amaçla 189 farklı eylem metodu önermektedir.20

Şiddet içermeyen mücadelenin dayanak kitlesi, mevcut siyasi iktidara karşı olan 
tüm gayrimemnunların koalisyonudur.

Sivil itaatsizlik yaygınlaştırılarak diktatörün sivil ve askeri bürokrasi içerisindeki 
müttefikleri, koparılabilir. O nedenle “Diktatörün Aşil Topuğu”nu tespit edip tüm 

19 Sharp G., Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş için Teorik Bir Çerçeve, S. 10-16; 34-36;77-85.
20 Sharp G., Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş Için Teorik Bir Çerçeve, S. 10-16; 34-36;77-85.



33

KÜRESEL GÜÇ MERKEZLERİNİN HEDEFİNDEKİ TÜRKİYE VE 15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ

silahları o noktaya yönelterek kesintisiz saldırı düzenlenmelidir. Bunun kadar önem-
li diğer bir konu da, diktatörün dayandığı güç kaynaklarını dağıtacak bir stratejik 
saldırının ve stratejik planlamanın yapılmış olmasıdır.21 Şiddet içermeyen mücade-
lenin dayanak kitlesi, mevcut siyasi iktidara karşı olan tüm gayrimemnunların ko-
alisyonudur. Diktatör ilan edilen kişi ve yönetim yıkıldığında, yeni diktatörlüklerin 
oluşmaması için “mikro ulusçuluğa” imkân sağlayan “federal bir yapı”nın kurulması 
öngörülmektedir:

“Demokratik sistemi korumak ve muhtemel diktatörlük akımlarını önlemek 
amacıyla anayasada bölgesel, merkezi ve yerel düzeyde kayda değer imtiyazlar 
sağlayan bir federal sistem oluşturulmalıdır. Diğerlerine göre küçük bölgelerin 
büyük ayrıcalıklara sahip olup aynı zamanda ülkenin bir parçası olmaya devam 
ettiği İsviçre’deki kanton sistemi kimi durumlarda örnek teşkil edebilir.” 22

Kadife Darbelerin Stratejileri, iç ve diş dinamiklerin geniş bir analizi üzerine bina 
edilmektedir.

1.5.4. Türkiye’de Oslo Görüşmelerinin Deşifre Edilmesinden 15 Temmuz 2016 Askeri Darbe 
Girişimine Kadar Taksim Kadife Darbe Süreci23

Taksim kadife darbe sürecini, başlangıçtan bugüne dek olan süreci, farklı aşama 
ve evreler ihtiva eden beş büyük döneme ayırabiliriz:

• Birinci Dönem: Oslo Görüşmesinin Deşifre Edilmesinden-7 Haziran 2015 
Genel Seçimlerine Kadar Kadife Darbe Dönemi.

• İkinci Dönem: 7-Haziran 2015’den 1 Kasım 2015 Seçimlerine Kadar PKK’nın 
Sosyolojik Savaş Amaçlı Terör Dönemi.

• Üçüncü Dönem: 1 Kasım 2015 Seçimlerinden 15 Temmuz 2016 Sosyolojik 
Savaş Amaçlı Askeri Darbe Girişimine Kadar Olan Güvenlik güçlerinin Terörle 
Savaş Dönemi.

• Dördüncü Dönem: 15 Temmuz 2016 Sosyolojik Savaş Amaçlı Askeri Darbe 
Girişiminden 16 Nisan 2017 Referandumuna Kadar Gülen Şantaj ve Terör 
Örgütünün Tasfiye Dönemi.

• Beşinci Dönem: 16 Nisan 2017 Referandumundan 2019 Mahalli Seçimlere 
Kadar Olacak Olan Yeni Kadife Darbe Dönemi.

21 Sharp G., Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş Için Teorik Bir Çerçeve, S. 10-16; 34-36;77-85.
22 Sharp G., Diktatörlükten Demokrasiye Kurtuluş Için Teorik Bir Çerçeve, S. 10-16; 34-36;77-85.
23 Can, B., “27 Nisan Kadife Darbesi Sistemin İflasının İlanıdır”, Umran Dergisi, Sayı 154, Haziran 2007; Can, 

B., “3. Nesil Kadife Darbe Teşebbüsü: Taksim Operasyonu”, Umran Dergisi, Sayı 227, Temmuz 2013; Can, B., 
“Reyhanlı Operasyonundan Ayn El-Arab (Kobanê) Operasyonuna Kadife Darbe Süreci”, Umran Dergisi, Sayı 
243, Kasım 2014; Can, B., “Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-1: Arka Plan”, Umran Dergisi, Mayıs 2017; Can, B., 
“Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-2: Kadife Darbecilerin Yeni Hedefi 2019 Seçimleri”, Umran Dergisi, Haziran 2017.
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Türkiye’de Şer İttifakı (ABD-İngiltere-İsrail/Siyonizm) tarafından başlatılan Ka-
dife Darbe sürecinin ana stratejisi, mahalli seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 
2015 genel seçimleri göz önüne alınarak çizilmiştir. Bu nedenle birçok aşama ve alt 
evreleri bünyesinde barındırmıştır. Ayrıntılı bilgi başlıkta geçen kaynaklardan elde 
edilebilir.

Gençlik araştırmasındaki sosyolojik bulgulara, yukarıda ortaya konan sos-
yolojik savaş açısından bakılmasında fayda vardır. 

Gençlerin tercihli sorulara verdikleri cevaplardaki tercih değişimlerinde, 
çok ilginç mesajlar vardır. 

Hem okuyucunun hem de sorumluların bu mesajları gerçekçi bir şekilde 
okuması, gelecek açısından önemlidir.
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BÖLÜM 2

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SEKAM olarak 2013 yılında gerçekleştirilen ve bulgularını 6 ayrı kitap halinde ka-
muoyu ile paylaştığımız “Gençlik Araştırması”nı tekrarlamak için tamamen revize 

edilmiş kapsamlı bir soru formu ile 2016 yılının Nisan ayını takiben yeni bir araş-
tırmanın verilerini toplamaya başladık. Evreni, Türkiye’de yaşayan ve 15-30 yaş 
grubuna mensup gençlerin oluşturduğu araştırmanın verilerinin önemli bir kısmı-
nın (3839 kişi) tamamlandığı aşamada, 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Darbe 
girişimini takiben, araştırmayı yürüten bilim kurulu mensuplarının kendi kendileri-
ne sordukları, “15 Temmuz sonrasında gençliğin beklenti, problem ve özelliklerin-
de neler değişti?” veya “Yeni olarak neler oluştu?” soruları gün geçtikçe büyüdü. 
Özellikle de “İslâmi” yapılara ve “İslâmi kavram ve değerlere” ilişkin bir değişme 
gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili sorunun cevabının tespiti ciddi bir konu olarak 
ele alındı ve yürütülmekte olan Gençlik Araştırması’nın soru formuna yeni sorular 
ilâve edilerek tekrarlanmasına karar verildi. Bunun üzerine 1386 kişilik ilâve bir 
örneklem grup üzerinden araştırma tekrar edildi. 

Elinizdeki bu rapor, 15 Temmuz 2016’nın hemen öncesi ve sonrasında (Eylül-
Kasım) yürütülen araştırmanın verilerine dayanmaktadır. Raporda 15 Temmuz 
öncesi yürütülen araştırma bulguları ile 15 Temmuz sonrası araştırma bulguları kar-
şılaştırılmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bulgular tamamen araştırmanın 
ikinci aşamasındaki verilerle ilgilidir. 

Bu çalışma;
1- 15 Temmuz darbe girişiminin, gençliğin (15-30 yaş grubu) özellik, beklenti ve 

problemlerinde bir değişime yol açıp-açmadığını, eğer yol açtıysa, ne tür bir 
değişime yol açtığını, 

2- 15 Temmuz darbe girişiminin sebep ve sonuçlarıyla gençlik (15-30 yaş grubu) 
tarafından nasıl değerlendirildiğini 

tespit etmek amacındadır. 
15 Temmuz Darbe Girişimi ve Gençliğin Değerler Sistemi araştırması, nicel bir 

alan araştırmasıdır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın 
evrenini Türkiye’de yaşayan ve yaşı 15-30 arasında yer alan bireyler oluşturmaktadır. 
Bu evreni temsil özelliğine sahip örneklem tespiti için katmanlı tesadüfî örneklem 
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tekniği tercih edilmiştir. Katılımcıların cinsiyeti, yaşadıkları coğrafi bölge, yaş ve eği-
tim düzeyi dikkate alınan katman ölçütlerini oluşturmuştur. Türkiye evrenini temsil 
kabiliyetine sahip örneklem belirlemek için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
belirlediği ve araştırmalarında kullandığı bölge tasnifi kullanılmıştır (TABLO-2.1; 
Şekil 2.1). 

Darbe sonrasına ilişkin araştırmanın veri toplama aşaması 2016 yılının Eylül-Ka-
sım aylarında gerçekleştirilmiştir. Veriler, 1386 kişiden elde edilmiştir. Ankete iştirak 
eden gençlere ilişkin bazı demografık özellikler, TABLO-2.2-2.7’de verilmiştir.

TABLO-2.1: Araştırmanın Bölgeleri

Bölgeler Katılımcı Sayısı %
İstanbul 143 10,3
Batı Marmara 41 3,0
Ege 146 10,5
Doğu Marmara 77 5,6
Batı Anadolu 89 6,4
Akdeniz 161 11,6
Orta Anadolu 88 6,3
Batı Karadeniz 144 10,4
Doğu Karadeniz 165 11,9
Kuzeydoğu Anadolu 84 6,1
Ortadoğu Anadolu 111 8,0
Güneydoğu Anadolu 137 9,9

Toplam-Ortalama 1386 100,0

Şekil 2.1: Araştırmanın Bölgeleri
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TABLO-2.2: Katılımcıların Cinsiyetleri

Cinsiyet Sayı %
Erkek 678 48,9
Kadın 708 51,1

Toplam-Ortalama 1386 100.0

TABLO-2.3: Katılımcıların Öğrenim Düzeyleri

Öğrenim Düzeyleri Sayı %
İlköğretim 68 4,9
Lise 381 27,6
Ön lisans 372 26,9
Lisans 464 33,6
LisansÜstü 97 7,0

Toplam-Ortalama 1382 100,0

TABLO-2.4: Katılımcıların Öğrenim Alanları

Öğrenim Alanları Sayı %
Teknik alan 242 18,2
Sağlık 186 14,0
Sosyal 325 24,5
İmam hatip/ilahiyat 236 17,8
Genel 208 15,7
Spor 132 9,9

Toplam-Ortalama 1329 100,0

TABLO-2.5: Katılımcıların Medeni Durumları

Medeni Durum Sayı %
Bekâr 1291 93,2
Nişanlı/sözlü 45 3,2
Dul/boşanmış 2 0,1
Evli 47 3,4

Toplam-Ortalama 1385 100,0

TABLO-2.6: Katılımcıların Yaşları

Yaş Sayı %
15 -18 261 18,8
19 -22 227 16,4
23 -25 351 25,3
26 -30 547 39,5

Toplam-Ortalama 1386 100,0
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TABLO-2.7: Katılımcıların Meslekleri

Meslekler Sayı %
Öğrenci 583 42,1
Eğitici (öğretmen/öğretim 
elemanı) 174 12,6

Çalışmayan/işsiz 98 7,1
Memur 120 8,7
Özel sektör çalışanı 73 5,3
İşçi (çalışan) 78 5,6
Ev kadını/kızı 97 7,0
Esnaf 163 11,8

Toplam-Ortalama 1386 100,0



BÖLÜM 3:
DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ/
AKTÖRLERİ VE MAĞDURLARI
3.1. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Faili 
3.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi/Kurumlar
3.3. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Mağdurları
3.4. 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu 
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BÖLÜM 3
DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ/AKTÖRLERİ VE 

MAĞDURLARI

Türkiye’de gerçekleşmiş olan askeri darbelerin görünen veya görünmeyen failleri-
nin ve mağdurlarının kimler olduğu her zaman ilgi çeken bir konu olmuştur. Bu 

sebeple de darbelerin failleri ve mağdurları konusu birçok araştırmacı tarafından ele 
alınıp incelenmiştir. 15 Temmuz gecesi yaşanan ve milletin sert tepkisiyle karşılaşıp 
bir gün içerisinde sona erdirilen darbe girişiminin görünen boyutuyla faili Fethullah 
Gülen ve ekibi (FETÖ) olmasına karşılık, mağduru konusunda aynı netlikte görüş 
bildirmek zor görünüyor. Mağdur için genel anlamda millet denilebileceği gibi, as-
keriye, emniyet teşkilâtı, yargı vb. de denilebilir. Elbette ki 15 Temmuz darbe girişi-
minin özellikleri ve faillerinin kimler olduğu, ileride farklı araştırmacılar tarafından 
ele alınıp incelenecek, konu hakkında birçok makale ve kitap yazılacaktır. Ancak bu-
günün şartlarında ve toplumun genel kabulüyle fail-mağdur bağlamında fotoğrafın 
nasıl görüldüğünün araştırılması gerektiğini düşündük ve bu amaçla araştırmamızda 
konuya ilişkin bazı sorulara yer verdik. 

Konu bağlamında katılımcılara aşağıdaki sorular yöneltilmiştir:
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” 
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime karşı yapılmıştır?”
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?”
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?”
Bu sorulara verilen cevaplar, genel olarak aşağıdaki özelliklere/değişkenlere bağlı 

olarak değerlendirilmiştir:
• Yaş
• Cinsiyet
• Eğitim/öğretim durumu
• Eğitim/öğretim alanı
• Meslek
• Ailenin ortalama aylık geliri
• Gencin eline geçen aylık para miktarı
• Gencin yaşadığı konut
• Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer
• Gencin şu anda yaşadığı yer
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Katılımcılardan bu sorulara önem sırasını belirtmek şartıyla iki cevap vermeleri 
istenmiştir. Verilen cevapların değerlendirilmesi, aşağıdaki alt bölümlerde yapılmıştır:

3.1. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü/Faili
Bu alt bölümde, 15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine ilişkin önce genel Tür-

kiye ortalaması verilecek; sonra gençlerin darbenin asıl failine ilişkin düşünceleri, 
demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

3.1.1. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörüne İlişkin Genel Durum 
“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” sorusu iki 

tercihli olarak sorulmuştur. Gençlerin bu soruya verdikleri cevaplar, TABLO 3.1.’de 
görülmektedir.

TABLO-3.1: 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)
Tercih-1 Tercih-2 Sonuç

Asıl Aktörler
Katılımcı

Sayısı
%

Katılımcı 
Sayısı

%
+: Artma
-: Azalma

F. Gülen hareketinin tüm mensupları 366 26,6 140 13,8 -12,8
F. Gülen hareketinin bazı mensupları 100 7,3 122 12,0 +4,7
Dış güçler 242 17,6 256 25,2 7,6
Hükümet 122 8,9 128 12,6 +3,7
Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensupları 364 26,4 252 24,8 -1,6
Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensupları 184 13,4 118 11,6 -1,8

Toplam-Ortalama 1378 100,0 1016 100,0

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” soru-
suna verilen cevaplardan birinci sırada ifade edilene göre (TABLO-3.1), 15 Temmuz 
gecesi yaşanan darbe girişiminin aktörü/faili konusunda katılımcılar, farklı düşünce 
ve kanaatlere sahipler. %26,6’lık bir kesim, darbe girişiminin aktörü olarak “F. Gülen 
hareketinin tüm mensupları” cevabını verirken, bir kısım katılımcının ise bir ayrı-
ma giderek %7,3’lük oranla “F. Gülen hareketinin bazı mensupları” görüşünü dile 
getirdikleri gözleniyor. Ancak ilginçtir katılımcıların önemli bir kısmı söz konusu 
darbe girişimini Türkiye içinde doğan ve gelişen bir hareketin ürünü olmaktan da 
öte “dış güçler” ile ilişkilendiriyor. Bu bağlamda olmak üzere katılımcıların %26,4’ü 
“Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensupları” cevabını verirken, %13,4’ü ise 
“Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensupları” cevabını vermiştir. Ancak daha 
da ilginci %17,6’lık bir kesim ise “sadece dış güçler” cevabını vermiştir. Bu arada 
ilginç bir yaklaşımla darbe girişiminin aktörünün “Hükümet” olduğunu ifade eden-
lerin oranı %8,9’dur. 
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“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” sorusuna 
verilen cevaplardan ikinci sırada ifade edilene göre (TABLO-3.1), Darbe girişiminin 
asıl aktörü ile ilgili düşüncelerde ciddi bir değişiklik olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte gençlerin %13,8’i, darbe girişiminin aktörü olarak “F. Gülen hare-
ketinin tüm mensupları” cevabını verirken, gençlerin %12’si “F. Gülen hareketinin 
bazı mensupları” görüşünü dile getirdikleri gözlenmektedir. 

İkinci tercihte darbe girişiminin aktörü olarak Gülen hareketinin tüm mensupları 
olduğunu düşünen gençlerin oranında ciddi bir düşme olurken; bazı mensuplarının 
olduğunu düşünen gençlerin oranında ciddi bir artma olduğu görülmektedir.

İkinci tercihte darbenin asıl faili ile ilgili dikkat çekici nokta, “dış güçler” ile “hü-
kümet” diyenlerin oranındaki artıştır. İkinci tercihte darbenin asıl faili olarak gençle-
rin %25,2’si, “sadece dış güçler”, %12,6’sı da “Hükümet” olduğunu ifade etmişlerdir. 

İkinci tercihte katılımcıların %24,8’i “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm 
mensupları” cevabını verirken, %11,6’sı ise “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı 
mensupları” cevabını vermiştir. Birinci tercihe göre bu iki duruma ilişkin oranlarda 
bir miktar azalma meydana geldiği görülmektedir. 

Gençlerin darbenin asıl failine ilişkin tercihleri, TABLO-3.1’de karşılaştırılmak-
tadır.

İkinci tercihte böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının 
var olduğunu göstermektedir. 15 Temmuz darbe girişimi iyi anlatılamaz ve süreç iyi 
yönetilemezse, ikinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin, 15 Temmuz gecesi 
yaşanan darbe girişimini daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva 
atı olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte darbenin asıl faillerine ilişkin ciddi bir zihin karışıklığının olduğu 
görülmektedir. Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün, %50’nin üzerinde olmaması, 
son derece önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun 
bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

3.1.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Failine İlişkin Görüşlerin Demografik 
Faktörlere Göre İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” soru-

suna gençlerin verdiği cevaplar, “Yaş, Cinsiyet, Eğitim/öğretim durumu, Eğitim-öğre-
tim alanı, Meslek, Ailenin ortalama aylık geliri, Gencin eline geçen aylık para mikta-
rı, Gencin yaşadığı konut, Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer, Gencin şu 
anda yaşadığı yer” gibi demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

Cinsiyete bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü kimdir?” soru-
suna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, Darbenin asıl aktörüne ilişkin genel 
eğilim değişmemektedir (TABLO-3.2). Ancak kadınlarla erkekler arasında yaklaşık 
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%1-4 gibi bir farklılık söz konusudur. Cinsiyetlere göre en belirgin fark, birinci ter-
cihte ortaya çıkmaktadır. Birinci tercihte kadınların %28,3’ü ve erkeklerin %24,6’sı, 
“Dış güçler ile Gülen hareketinin tüm mensuplarını” darbe girişiminin asıl aktörü 
olarak görmektedirler.

İkinci tercihte kadınların %10,3’ü; erkeklerin %13,6’sı, “Gülen hareketinin bazı 
mensuplarını” darbe girişiminin asıl aktörü olarak görmektedirler. İkinci tercihte 
gençlerin görüşleri arasında farklılık olmakla birlikte oranlar birbirlerine yaklaşmıştır.

Gençlerin cinsiyete bağlı olarak 15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine ilişkin 
tercihleri, TABLO-3.2’de karşılaştırılmaktadır. Tablodan görülebileceği gibi darbenin 
asıl failine ilişkin düşüncelerde ciddi bir değişiklik meydana gelmektedir. 

Cinsiyete bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur 
altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir.15 Temmuz darbe girişimi iyi 
anlatılamaz ve süreç iyi yönetilemezse ikinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale 
geleceği unutulmamalıdır.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva 
atı olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte darbenin asıl faillerine ilişkin ciddi bir zihin karışıklığının olduğu 
görülmektedir. 

Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün %50’nin üzerinde olmaması, son derece 
önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun bir göster-
gesi olarak değerlendirilmelidir.

TABLO-3.2: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü

Cinsiyet

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

F. Gülen 
Hareketinin 
Tüm Men-

supları

F. Gülen 
Hareketinin

Bazı
Mensupları

Dış
Güçler Hükümet

Dış Güçler 
İle

F. Gülen 
Hareketinin
Tüm Men-

supları

Dış Güçler 
İle F. Gülen 
Hareketinin 
Bazı Men-

supları

Te
rc

ih
 1

Kadın 27,0 7,1 17,1 8,0 28,3 12,5
Erkek 26,1 7,4 18,0 9,7 24,6 14,2

Ortalama 26,6 7,3 17,6 8,9 26,4 13,4
Değişim Bandı
(Min-Max) 26,1-27,0 7,1-7,4 17,1-18,0 8,0-9,7 24,6-28,3 12,5-14,2

Bant Uzunluğu 0,9 0,3 0,9 1,7 3,7 1,7

Te
rc

ih
 2

Kadın 15,4 10,3 25,9 11,9 25,9 10,5
Erkek 12,3 13,6 24,5 13,2 23,8 12,6

Ortalama 13,8 12,0 25,2 12,6 24,8 11,6
Değişim Bandı
(Min-Max) 12,3-15,4 10,3-13,6 24,5-25,9 11,9-13,2 23,8-25,9 10,5-12,6

Bant Uzunluğu 3,1 3,3 1,4 1,3 2,1 2,1
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Azalma
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Yaşa bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü kimdir?” sorusu-
na gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, Darbenin asıl aktörüne ilişkin görüş-
lerde genel eğilimin tersine çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-3.3). 
Ayrıca yaş düzeyine bağlı olarak anlamlı bir değişim de görülmemektedir. 

Birinci tercihte, 19-22 yaş grubundaki gençlerin %28,3’ü ve 26-30 yaş grubun-
daki gençlerin %28,4’ü, darbe girişiminin asıl aktörü olarak “Gülen hareketinin tüm 
mensuplarını”; 15-18 yaş grubundaki gençlerin %20,8’i “dış güçleri”, %10’u “hükü-
meti” ve %31,2’si “Dış güçler ile Gülen hareketinin tüm mensuplarını”, darbe girişi-
minin asıl aktörü olarak görmektedirler (TABLO-3.3).

15-18 yaş grubundaki gençlerin diğer yaş gruplarına göre bu farklı yaklaşımının 
sebepleri ayrıca incelenmelidir.

İkinci tercihte darbenin asıl aktörü olarak genel eğilime uygun bir görüş ortaya 
çıkmakta ve darbenin asıl aktörü olarak “Dış güçler”, “Gülen hareketinin bazı men-
supları” ve “Hükümet” diyenlerin oranında ciddi artışlar meydana gelmektedir. 23-
25 yaş grubunun %26,3’ü, en yüksek oran, dış güçleri, %14,1’i hükümeti ve 19-22 
yaş grubunun %29,5’i, Dış Güçler ile Gülen Hareketinin tüm mensuplarını darbenin 
asıl faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.3).

Gençlerin yaşa bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine” ilişkin ter-
cihleri, TABLO-3.3’te karşılaştırılmaktadır. Tablodan görülebileceği gibi darbenin 
asıl failine ilişkin düşüncelerde ciddi bir değişiklik meydana gelmektedir. 

Yaşa bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine” ilişkin gençlerin ce-
vaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-3,3’te görülmekte-
dir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “Yaşına” göre “15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine ilişkin değişim 
bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “15 Temmuz darbe girişiminin asıl 
faili” ile ilgili gençlerin verdikleri cevaplara ilişkin gruplar, “Dış güçler ile F. Gülen ha-
reketinin tüm mensupları” diyen grup hariç diğerleri kendi içlerinde çok homojen-
dirler. Ancak yaşa bağlı olarak ikinci tercihte meydana gelen değişim, gençlerin şuur 
altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir.15 Temmuz darbe girişimi 
iyi anlatılamaz ve süreç iyi yönetilemezse ikinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale 
geleceği unutulmamalıdır.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva atı 
olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
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Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün %50’nin üzerinde olmaması, son derece 
önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun bir göster-
gesi olarak değerlendirilmelidir.

TABLO-3.3: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü

Yaş

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

F. Gülen 
Hareketinin 
Tüm Men-

supları

F. Gülen 
Hareketinin

Bazı
Mensupları

Dış
Güçler Hükümet

Dış Güçler 
İle

F. Gülen 
Hareketinin
Tüm Men-

supları

Dış Güçler 
İle F. Gülen 
Hareketinin 
Bazı Men-

supları

Te
rc

ih
 1

15 -18 21,2 6,5 20,8 10,0 31,2 10,4
19 -22 28,3 8,8 17,7 7,1 22,1 15,9
23 -25 26,6 8,3 19,7 9,4 20,6 15,4
26 -30 28,4 6,3 14,6 8,7 29,7 12,4

Ortalama 26,6 7,3 17,6 8,9 26,4 13,4
Değişim Bandı 

(Min-Max) 21,2-28,4 6,3-8,8 14,6-20,8 7,1-10,0 20,6-31,2 10,4-15,9

Bant Uzunluğu 7,2 2,5 6,2 2,9 10,6 5,5

Te
rc

ih
 2

15 -18 15,0 12,8 25,1 12,3 23,0 11,8
19 -22 13,9 12,7 25,9 9,6 29,5 8,4
23 -25 12,2 14,8 26,3 14,1 20,7 11,9
26 -30 14,2 9,4 24,2 13,0 26,5 12,7

Ortalama 13,8 12,0 25,2 12,6 24,8 11,6
Değişim Bandı 
(Min-Max) 12,2-15,0 9,4-14,8 24,2-26,3 9,6-14,1 20,7-29,5 8,4-12,7

Bant Uzunluğu 2,8 5,4 2,1 4,5 8,8 4,3
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Azalma

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin asıl 
aktörü kimdir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, Darbenin asıl 
aktörüne ilişkin görüşlerde genel eğilimin tersine ciddi bir değişiklik görülmemekte-
dir (TABLO-3.4). Ayrıca eğitim ve öğretim düzeyine bağlı olarak darbenin asıl failine 
ilişkin anlamlı bir ilişki de kurulamamaktadır.

Birinci tercihte, en yüksek oran olarak, ön lisans eğitimi alanların %29,6’sı,” 
F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını”, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların 
%26,8’i, “Dış Güçleri”, ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %11,8’i “hükümeti” ve 
lise eğitimi alanların %28,2’si “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensupları-
nı” darbenin asıl faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.4). Görülebileceği gibi 
eğitim- öğretim düzeyi ne olursa olsun hiçbir kesim darbenin asıl faili ile ilgili 
%50’nin üzerinde bir kanaat serdetmemektedir. Yüksek lisans/doktora düzeyin-
de bile darbenin asıl failine ilişkin oran %26,8’i (Dış Güçler) geçmemektedir.

İkinci tercihte darbenin asıl aktörü olarak genel eğilime uygun bir görüş ortaya 
çıkmakta ve darbenin asıl aktörü olarak “Dış güçler”, “Gülen hareketinin bazı men-
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supları” ve “Hükümet” diyenlerin oranında birkaç istisna dışında artışlar meydana 
geldiği görülmektedir.

En yüksek oranları göz önüne aldığımızda yüksek lisans/doktora eğitimi alanların 
%24,7’si, “Hükümeti”, ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %32,6’sı Dış Güçleri ve 
%27,9’u “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını”, lisans eğitimi alan-
ların %12,5’i “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını”, darbenin asıl 
faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.4). 

Yüksek lisans/doktora düzeyinde eğitim almış olanların %24,7’sinin darbenin asıl 
faili olarak “hükümeti” görmüş olması üzerinde durulması gereken ciddi bir konudur. 
Darbe ile ilgili sorular, açıklığa kavuşturulmadığı takdirde bu kanatın daha da yay-
gınlaşma tehlikesi vardır.

Gençlerin eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak 15 Temmuz darbe girişiminin 
asıl failine ilişkin tercihleri, TABLO-3.4’te karşılaştırılmaktadır. Tablodan görülebi-
leceği gibi darbenin asıl failine ilişkin düşüncelerde ciddi bir değişiklik meydana 
gelmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenli-
ğinin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “Eğitim/öğretim durumuna” göre “15 Temmuz darbe girişiminin asıl fa-
iline ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “15 Temmuz 
darbe girişiminin asıl faili” ile ilgili gençlerin verdikleri birinci tercihte ki cevaplara 
göre, “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensupları” diyen grup hariç diğerleri 
kendi içlerinde çok homojendirler. Buna karşılık ikinci tercihte, “Dış güçler ile F. Gü-
len hareketinin tüm mensupları”, “Dış güçler” ve “Hükümet” diyen grupların biraz 
heterojen olduğu, yani darbenin asıl faili ile ilgili zihinlerinin biraz karışık olduğu 
görülmektedir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim olması, 
gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir.15 Temmuz 
darbe girişimi iyi anlatılamaz ve süreç iyi yönetilemezse ikinci tercihteki kanaatin 
gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva 
atı olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte darbenin asıl faillerine ilişkin bir zihin karışıklığının olduğu da gö-
rülmektedir. 

Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün %50’nin üzerinde olmaması, son derece 
önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun bir göster-
gesi olarak değerlendirilmelidir.
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TABLO-3.4: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü

Eğitim/Öğretim
Durumu

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

F. Gülen 
Hareketinin 
Tüm Men-

supları

F. Gülen 
Hareketinin

Bazı
Mensupları

Dış
Güçler Hükümet

Dış Güçler 
İle

F. Gülen 
Hareketinin
Tüm Men-

supları

Dış Güçler 
İle F. Gülen 
Hareketinin 
Bazı Men-

supları

Te
rc

ih
 1

İlköğretim/
Ortaokul 26,5 5,9 20,6 11,8 25,0 10,3

Lise 21,5 6,1 18,1 10,4 28,2 15,7
Ön Lisans 29,6 7,8 16,4 8,1 27,4 10,8
Lisans 28,9 7,8 15,8 7,4 27,3 12,8
Yüksek Lisans/
Doktora 23,7 7,2 26,8 10,3 12,4 19,6

Ortalama 26,6 7,2 17,6 8,8 26,4 13,4
Değişim Bandı 
(Min-Max) 21,5-29,6 5,9-7,8 15,8-26,8 7,4-11,8 12,4-28,2 10,3-19,6

Bant Uzunluğu 8,1 1,9 11 4,4 15,8 9,3

Te
rc

ih
 2

İlköğretim/
Ortaokul 14,0 7,0 32,6 7,0 27,9 11,6

Lise 14,4 14,4 21,8 11,8 25,5 12,2
Ön Lisans 14,5 12,0 26,4 12,0 25,4 9,8
Lisans 13,9 9,9 26,4 11,9 25,5 12,5
Yüksek Lisans/
Doktora 9,1 16,9 22,1 24,7 15,6 11,7

Ortalama 13,8 12,1 25,1 12,6 24,8 11,6
Değişim Bandı
(Min-Max) 9,1-14,5 7,0-16,9 21,8-32,6 7,0-24,7 15,6-27,9 9,8-12,5

Bant Uzunluğu 5,4 9,9 10,8 17,7 12,3 2,7

Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Azalma

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktö-

rü kimdir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, Darbenin asıl aktö-

rüne ilişkin görüşlerde genel eğilimin tersine çok ciddi bir değişiklik görülmemek-

tedir (TABLO-3.5). Ayrıca eğitim/öğretim alanına bağlı olarak darbenin asıl failine 

ilişkin anlamlı bir ilişki de kurulamamaktadır.

Birinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, sosyal alanda eğitimi 

alanların %29,4’ü, “F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını”, sağlık eğitimi alanların 

%20,4’ü “Dış Güçleri”, teknik eğitimi alanların %10,9’u “hükümeti” ve imam-hatip/

ilahiyat eğitimi alanların %29,1’i “Dış Güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensupla-

rını” ve spor eğitimi alanların %15,2’si darbenin “Dış Güçler ile F. Gülen hareketinin 

bazı mensuplarını” darbenin asıl faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.5). 
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Görülebileceği gibi eğitim/öğretim alanı ne olursa olsun hiçbir kesim darbenin 
asıl faili ile ilgili %50’nin üzerinde bir kanaat serdetmemektedir. Ayrıca darbenin asıl 
failine ilişkin görüşlerde, darbenin asıl faili “F. Gülen hareketinin tüm mensupları-
dır.” diyenlerin oranları ile darbenin asıl faili “Dış Güçler ile F. Gülen hareketinin tüm 
mensupları” diyenlerin oranlarında diğer demografik özellikler göz önüne alındığın-
da oranların birbirine yaklaştığını söyleyebiliriz.

İkinci tercihte darbenin asıl aktörü olarak genel eğilime uygun bir görüş ortaya 
çıkmakta ve darbenin asıl aktörü olarak “Dış Güçler”, “Gülen hareketinin bazı men-
supları” ve “Hükümet” diyenlerin oranında birkaç istisna dışında artışlar meydana 
geldiği görülmektedir.

İkinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, spor eğitimi alanların 
%30,3’ü “Dış Güçleri”, genel eğitim alanların %16,4’ü “Hükümeti” ve sosyal eğitimi 
alanların %28,4’ü “Dış Güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını” ve spor 
eğitimi alanların %17,2’si, “Dış Güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını”, 
darbenin asıl faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.5). 

Görülebileceği gibi gerek birinci tercih ve gerekse ikinci tercihte eğitim öğretim 
düzeyi ne olursa olsun hiçbir kesim, darbenin asıl faili ile ilgili %50’nin üzerinde bir 
kanaat serdetmemektedir. 

Gençlerin eğitim/öğretim alanına bağlı olarak 15 Temmuz darbe girişiminin asıl 
failine ilişkin tercihleri, TABLO-3.5’te karşılaştırılmaktadır. Tablodan görülebileceği 
gibi darbenin asıl failine ilişkin düşüncelerde ciddi bir değişiklik meydana gelmek-
tedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenli-
ğinin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “eğitim/öğretim alanına” göre “15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine 
ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını ve %10 tabanı göz önüne aldığımızda, “15 
Temmuz darbe girişiminin asıl faili” ile ilgili gençlerin verdikleri gerek birinci ve 
gerekse ikinci tercihte ki cevaplara göre, “Dış Güçler ile F. Gülen hareketinin bazı 
mensupları” (%9,9) diyen grup hariç diğerleri kendi içlerinde homojendirler. 

Eğitim/Öğretim alanına bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim olması, 
gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir.

15 Temmuz darbe girişimi iyi anlatılamaz ve süreç iyi yönetilemezse ikinci tercih-
teki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva 
atı olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte darbenin asıl faillerine ilişkin bir zihin karışıklığının olduğu görül-
mektedir. 
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Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün %50’nin üzerinde olmaması, son derece 
önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun bir göster-
gesi olarak değerlendirilmelidir.

TABLO-3.5: Eğitim /Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü

Eğitim /Öğretim 
Alanı

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

F. Gülen
Hareketinin
Tüm Men-

supları

F. Gülen 
Hareketinin

Bazı
Mensupları

Dış
Güçler Hükümet

Dış Güçler 
İle

F. Gülen 
Hareketinin
Tüm Men-

supları

Dış Güçler 
İle

F. Gülen
Hareketinin
Bazı Men-

supları

Te
rc

ih
 1

Teknik alan 26,4 6,7 16,3 10,9 28,9 10,9
Sağlık 23,1 4,3 20,4 10,8 23,7 17,7
Sosyal 29,4 5,6 17,3 8,0 26,9 12,7
İmam hatip/ İlahiyat 26,5 9,4 15,8 7,3 29,1 12,0
Genel 25,6 9,7 18,4 7,2 24,6 14,5
Spor 26,5 9,8 15,2 9,1 24,2 15,2

Ortalama 26,6 7,3 17,3 8,8 26,6 13,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 23,1-29,4 4,3-9,8 15,2-20,4 7,2-10,9 23,7-29,1 10,9-17,7

Bant Uzunluğu 6,3 5,5 5,2 3,7 5,4 6,8

Te
rc

ih
 2

Teknik alan 14,0 8,8 26,3 12,3 24,6 14,0
Sağlık 14,9 16,2 22,7 14,9 21,4 9,7
Sosyal 13,8 13,4 25,4 11,6 28,4 7,3
İmam hatip/ İlahiyat 18,5 12,1 21,4 9,8 26,0 12,1
Genel 9,2 11,8 25,7 16,4 23,7 13,2
Spor 9,1 9,1 30,3 13,1 21,2 17,2

Ortalama 13,7 12,1 25,0 12,8 24,8 11,6
Değişim Bandı 
(Min-Max) 9,1-18,5 8,8-16,2 21,4-30,3 9,8-16,4 21,2-28,4 7,3-17,2

Bant Uzunluğu 9,4 7,4 8,9 6,6 7,2 9,9
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Azalma

Mesleğe bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü kimdir?” soru-
suna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, Darbenin asıl aktörüne ilişkin görüş-
lerde genel eğilimin tersine çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-3.6). 
Ayrıca mesleğe bağlı olarak darbenin asıl failine ilişkin de anlamlı bir ilişki kurula-
mamaktadır.

Birinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, memurların %34,5’i, 
F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını, işçilerin %9,1’i F. Gülen hareketinin bazı 
mensuplarını, çalışmayan/işsizlerin %23,5’i Dış Güçleri, işçi (çalışan)lerin %11,7’si 
hükümeti, çalışmayan/işsizlerin %20,4’ü Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm 
mensuplarını ve eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) %18,4’ü darbenin Dış Güçler ile 
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F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını, darbenin asıl faili olarak kabul etmektedirler 
(TABLO-3.6). 

Görülebileceği gibi mesleği ne olursa olsun hiçbir kesim, darbenin asıl faili ile 
ilgili %50’nin üzerinde bir kanaat serdetmemektedir. Ayrıca darbenin asıl failine iliş-
kin görüşlerde, darbenin asıl faili “F. Gülen hareketinin tüm mensuplarıdır.” diyenle-
rin oranları ile darbenin asıl faili “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensupları” 
diyenlerin oranlarında diğer demografik özellikler göz önüne alındığında bazı istis-
naların dışında oranların birbirine yaklaştığını söyleyebiliriz.

İkinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, mesleği ev kadını/kızı 
olanların %19,4’ü F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını, işçilerin (çalışan) %22,6’sı 
F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını, memurların %23,5’i Dış Güçleri, esnafın 
%15,3’ü Hükümeti, işçilerin (çalışan) %32,1’i Dış Güçler ile F. Gülen hareketinin 
tüm mensuplarını ve çalışmayan/işsizlerin %13,3’ü Dış güçler ile F. Gülen hareketi-
nin bazı mensuplarını, darbenin asıl faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.6). 

İkinci tercihte darbenin asıl aktörü olarak genel eğilime uygun bir görüş ortaya 
çıkmakta ve darbenin asıl aktörü olarak “Dış güçler”, “Gülen hareketinin bazı men-
supları” ve “Hükümet” diyenlerin oranında artışlar meydana geldiği görülmektedir.

Görülebileceği gibi gerek birinci tercih ve gerekse ikinci tercihte mesleği ne olursa olsun 
hiçbir kesim, darbenin asıl faili ile ilgili %50’nin üzerinde bir kanaat serdetmemektedir. 

Gençlerin mesleğe bağlı olarak 15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine ilişkin 
tercihleri, TABLO-3.6’da karşılaştırılmaktadır. Tablodan görülebileceği gibi darbenin 
asıl failine ilişkin düşüncelerde ciddi bir değişiklik meydana gelmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “mesleğe” göre “15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine ilişkin değişim 
bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “15 Temmuz darbe girişiminin asıl 
faili” ile ilgili gençlerin verdikleri birinci tercihte ki cevaplara göre, “F. Gülen ha-
reketinin tüm mensupları”, “Dış güçler”, “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm 
mensupları” ve “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensupları” diyen gruplarda 
zihin karışıklığı vardır, gruplar homojen değildir. Buna karşılık ikinci tercihte, “F. 
Gülen hareketinin tüm mensupları”, “F. Gülen hareketinin bazı mensupları”, “Dış 
güçler”, “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensupları” diyen grupların biraz 
heterojen olduğu yanı darbenin asıl faili ile ilgili zihinlerinin biraz karışık olduğu 
görülmektedir.

Mesleğe bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur al-
tında ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir. 15 Temmuz darbe girişimi iyi 
anlatılamaz ve süreç iyi yönetilemezse ikinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale 
geleceği unutulmamalıdır.
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Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva 
atı olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte darbenin asıl faillerine ilişkin ciddi bir zihin karışıklığının olduğu 
görülmektedir. 

Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün %50’nin üzerinde olmaması, son derece 
önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun bir göster-
gesi olarak değerlendirilmelidir.

TABLO-3.6: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü

Meslek

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

F. Gülen 
Hareketinin 
Tüm Men-

supları

F. Gülen 
Hareketinin

Bazı
Mensupları

Dış
Güçler Hükümet

Dış Güçler 
İle

F. Gülen 
Hareketinin
Tüm Men-

supları

Dış Güçler 
İle

F. Gülen 
Hareketinin 
Bazı Men-

supları

Te
rc

ih
 1

Öğrenci 25,9 8,1 17,4 7,9 26,2 14,5
Eğitici (öğretmen/öğre-
tim elemanı) 25,9 8,0 16,7 10,3 20,7 18,4

Çalışmayan/ işsiz 20,4 8,2 23,5 11,2 20,4 16,3
Memur 34,5 6,7 16,0 8,4 26,9 7,6
Özel sektör çalışanı 34,2 4,1 16,4 9,6 27,4 8,2
İşçi (çalışan) 28,6 9,1 22,1 11,7 22,1 6,5
Ev kadını/kızı 26,0 6,3 11,5 8,3 38,5 9,4
Esnaf 23,6 4,3 18,6 8,1 31,1 14,3

Ortalama 26,6 7,3 17,6 8,9 26,4 13,4
Değişim Bandı (Min-
Max) 20,4-34,5 4,1-9,1 11,5-23,5 7,9-11,7 20,4-38,5 6,5-18,4

Bant Uzunluğu 14,1 5 12 3,8 18,1 11,9

Te
rc

ih
 2

Öğrenci 14,0 10,6 26,3 13,3 24,4 11,4
Eğitici (öğretmen/öğre-
tim elemanı) 10,3 16,9 27,2 14,7 18,4 12,5

Çalışmayan/işsiz 18,1 14,5 19,3 10,8 24,1 13,3
Memur 10,6 7,4 31,9 10,6 28,7 10,6
Özel sektör çalışanı 17,6 9,8 21,6 7,8 31,4 11,8
İşçi (çalışan) 5,7 22,6 20,8 11,3 32,1 7,5
Ev kadını/kızı 19,4 7,5 25,4 9,0 26,9 11,9
Esnaf 15,3 11,9 21,2 15,3 23,7 12,7

Ortalama 13,8 12,0 25,2 12,6 24,8 11,6
Değişim Bandı (Min-
Max) 5,7-19,4 7,4-22,6 19,3-31,9 7,8-15,3 18,4-32,1 7,5-13,3

Bant Uzunluğu 13,7 15,2 12,6 7,5 13,7 5,8
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Azalma
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Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin 
asıl aktörü kimdir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, Darbenin 
asıl aktörüne ilişkin görüşlerde genel eğilimin tersine çok ciddi bir değişiklik görül-
memektedir (TABLO-3.7). Ayrıca ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak darbe-
nin asıl failine ilişkin anlamlı bir ilişki de kurulamamaktadır.

Birinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, ailenin ortalama ay-
lık geliri 3001-5000 TL olanların %36,2’si F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını, 
5001 TL ve üstü olanların %32,1’i Dış Güçleri, 3001-5000 TL olanların %10,6’sı 
hükümeti, 1001-1500 TL olanların %33,6’sı Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm 
mensuplarını ve 3001-5000 TL olanların %20,2’si, Dış güçler ile F. Gülen hareketinin 
bazı mensuplarını, darbenin asıl faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.7). 

Görülebileceği gibi ailenin ortalama aylık geliri ne olursa olsun hiçbir kesim dar-
benin asıl faili ile ilgili %50’nin üzerinde bir kanaat serdetmemektedir.

Genel bir değerlendirme yaptığımızda, darbenin asıl faili olarak F. Gülen hareketi-
nin tüm mensuplarını kabul edenlerin oranı %23,1-%36,2 bandında, F. Gülen hare-
ketinin bazı mensuplarını kabul edenlerin oranı %5,3-%10,6 bandında, Dış Güçleri 
kabul edenlerin oranı, 5001 TL ve üstü (%32,1) istisna tutulursa, %10,6-%20,3 
bandında, hükümeti kabul edenlerin oranı %7,1-%10,6 bandında, Dış güçler ile F. 
Gülen hareketinin tüm mensuplarını kabul edenlerin oranı %17-%33,6 bandında 
ve Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını kabul edenlerin oranı, 5001 
TL ve üstü (%3,6) istisna tutulursa, %12,3-%20,2 bandında olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, ailenin ortalama aylık 
geliri 5001 ve üstü olanlar %36,4’ü “Dış güçleri”, 1001-1500 TL olanların %15,5’i 
“hükümeti”, 0-1000 TL olanların %29,7’si “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm 
mensuplarını” ve 5001 TL ve üstü olanların %18,2’si, “Dış Güçler ile F. Gülen hareke-
tinin bazı mensuplarını” darbenin asıl faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.7). 

Genel bir değerlendirme yaptığımızda, darbenin asıl faili olarak F. Gülen hareke-
tinin tüm mensuplarını kabul edenlerin oranı, 2001-3000 TL (%7,1) istisna tutulur-
sa %13,6-%16,9 bandında, F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını kabul edenlerin 
oranı, 5001 TL ve üstü (%4,5) istisna tutulursa, %11,1-%12,9 bandında, Dış Güçleri 
kabul edenlerin oranı, %20,8-%36,4 bandında, hükümeti kabul edenlerin oranı, 
5001 TL ve üstü (%4,5) istisna tutulursa, %9,8-%15,5 bandında, Dış güçler ile F. 
Gülen hareketinin tüm mensuplarını kabul edenlerin oranı %19,2-%29,7 bandında 
ve Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını kabul edenlerin oranı, %5,2-
%18,2 bandında olduğu görülmektedir. 

Görülebileceği gibi gerek birinci tercih ve gerekse ikinci tercihte ailenin or-
talama aylık geliri ne olursa olsun hiçbir kesim, darbenin asıl faili ile ilgili 
%50’nin üzerinde bir kanaat serdetmemektedir. 
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Gençlerin ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak 15 Temmuz darbe girişimi-
nin asıl failine ilişkin tercihleri, TABLO-3.7’de karşılaştırılmaktadır. Tablodan gö-
rülebileceği gibi darbenin asıl failine ilişkin düşüncelerde bir değişiklik meydana 
gelmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenli-
ğinin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine 
ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “15 Temmuz darbe 
girişiminin asıl faili” ile ilgili gençlerin verdikleri birinci tercihte ki cevaplara göre, 
“F. Gülen hareketinin bazı mensupları” diyen grup hariç diğerleri kendi içlerinde 
heterojendirler. Buna karşılık ikinci tercihte, “F. Gülen hareketinin tüm mensupları”, 
“F. Gülen hareketinin bazı mensupları” diyen gruplar hariç, diğerleri heterojen birer 
grupturlar.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim ol-
ması, gençlerin şuur altında bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir.

15 Temmuz darbe girişimi iyi anlatılamaz ve süreç iyi yönetilemezse ikinci tercih-
teki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva 
atı olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte darbenin asıl faillerine ilişkin de bir zihin karışıklığının olduğu gö-
rülmektedir. 

Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün %50’nin üzerinde olmaması, son derece 
önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun bir göster-
gesi olarak değerlendirilmelidir.
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TABLO-3.7: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü

Ailenin Ortala-
ma Aylık Geliri 

(TL)

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

F. Gülen 
Hareketinin 
Tüm Men-

supları

F. Gülen 
Hareketinin

Bazı
Mensupları

Dış
Güçler Hükümet

Dış Güçler 
İle

F. Gülen 
Hareketinin
Tüm Men-

supları

Dış Güçler 
İle F. Gülen 
Hareketinin 
Bazı Men-

supları

Te
rc

ih
 1

0 -1000 24,5 6,2 20,3 9,7 26,9 12,4
1001 -1500 23,1 7,2 16,5 7,2 33,6 12,3
1501 -2000 26,8 7,9 18,9 8,3 24,5 13,6
2001 -3000 30,7 10,6 12,2 9,0 22,2 15,3
3001 -5000 36,2 5,3 10,6 10,6 17,0 20,2
5001 ve Üstü 32,1 7,1 32,1 7,1 17,9 3,6

Ortalama 26,4 7,3 17,5 8,7 26,6 13,4
Değişim Bandı
(Min-Max) 23,1-36,2 5,3-10,6 10,6-32,1 4,5-15,5 17,0-33,6 3,6-20,2

Bant Uzunluğu 13,1 5,3 21,5 11 16,6 16,6

Te
rc

ih
 2

0 -1000 15,9 12,2 20,8 9,8 29,7 11,6
1001 -1500 14,6 12,1 25,5 15,5 19,2 13,0
1501 -2000 13,6 11,1 27,3 13,1 22,2 12,6
2001 -3000 7,1 12,9 30,7 15,0 25,0 9,3
3001 -5000 16,9 11,7 26,0 13,0 27,3 5,2
5001 ve Üstü 13,6 4,5 36,4 4,5 22,7 18,2

Ortalama 14,0 11,9 25,3 12,7 24,7 11,5
Değişim Bandı
(Min-Max) 7,1-16,9 4,5-12,9 20,8-36,4 4,5-15,5 19,2-29,7 5,2-18,2

Bant Uzunluğu 9,8 8,4 15,6 11 10,5 13
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Azalma

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “15 Temmuz 

darbe girişiminin asıl aktörü kimdir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar ince-

lendiğinde, Darbenin asıl aktörüne ilişkin görüşlerde genel eğilimin tersine çok ciddi 

bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-3.8). Ayrıca gencin eline geçen ortalama 

aylık para miktarına bağlı olarak darbenin asıl failine ilişkin anlamlı bir ilişki de 

kurulamamaktadır.

Birinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, gencin eline geçen 

ortalama aylık para miktarı 2001 TL ve üstü olanların %32’si, F. Gülen hareketinin 

tüm mensuplarını, %12’si F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını ve %28’i Dış Güç-

leri, 1001-2000 TL olanların %12,7’si hükümeti, 501-750 TL olanların %31’i Dış 

güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını ve 751-1000 TL olanların %16,8’i, 

Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını, darbenin asıl faili olarak kabul 

etmektedirler (TABLO-3.8). 
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Genel bir değerlendirme yaptığımızda, darbenin asıl faili olarak F. Gülen hareke-
tinin tüm mensuplarını kabul edenlerin oranı %24,5-%32 bandında, F. Gülen hare-
ketinin bazı mensuplarını kabul edenlerin oranı %5,6-%12 bandında, Dış Güçleri 
kabul edenlerin oranı, 2001 TL ve üstü (%28) istisna tutulursa, %15,7-%18,2 ban-
dında, hükümeti kabul edenlerin oranı %4-%12,7 bandında, Dış güçler ile F. Gülen 
hareketinin tüm mensuplarını kabul edenlerin oranı %12,5-%31 bandında ve Dış 
güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını kabul edenlerin oranı %12-%16,8 
bandında olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, gencin eline geçen 
ortalama aylık para miktarı 2001 TL ve üstü olanların %15,8’i, F. Gülen hareketinin 
tüm mensuplarını, %21,1’i F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını ve %21,1’i Hü-
kümeti, 1001-2000 TL olanların %19,5’i Dış Güçleri, 501-750 TL olanların %27,4’ü 
Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını ve 0-400 TL olanların %13,5’i, 
Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını, darbenin asıl faili olarak kabul 
etmektedirler (TABLO-3.8). 

İkinci tercihle ilgili genel bir değerlendirme yaptığımızda, darbenin asıl faili ola-
rak F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını kabul edenlerin oranı %9,1-%15,8 ban-
dında, F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını kabul edenlerin oranı, 2001 TL ve 
üstü (%21,1) istisna tutulursa, %11-%15,9 bandında, Dış Güçleri kabul edenlerin 
oranı, %21,1-%29,5 bandında, hükümeti kabul edenlerin oranı, 2001 TL ve üstü 
(%21,1) istisna tutulursa, %9,1-%15,1 bandında, Dış güçler ile F. Gülen hareketinin 
tüm mensuplarını kabul edenlerin oranı, 2001 TL ve üstü (%15,8) istisna tutulursa, 
%22,2-%27,4 bandında ve Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını ka-
bul edenlerin oranı %5,3-%13,5 bandında olduğu görülmektedir. 

Görülebileceği gibi gerek birinci tercih ve gerekse ikinci tercihte gencin eli-
ne geçen ortalama aylık para miktarı ne olursa olsun hiçbir kesim, darbenin asıl 
faili ile ilgili %50’nin üzerinde bir kanaat serdetmemektedir. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak 15 Temmuz darbe 
girişiminin asıl failine ilişkin tercihleri, TABLO-3.8’de karşılaştırılmaktadır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenli-
ğinin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “15 Temmuz darbe girişi-
minin asıl failine ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“15 Temmuz darbe girişiminin asıl faili” ile ilgili gençlerin verdikleri birinci tercihte 
ki cevaplara göre, “Dış güçler” ve “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensupla-
rı” diyen grupların zihni karışık ve gruplar heterojendir. Buna karşılık ikinci tercihte, 
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“F. Gülen hareketinin bazı mensupları”, “Hükümet” “Dış güçler ile F. Gülen hareketi-
nin tüm mensupları” diyen grupların zihni karışık ve gruplar heterojendir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak ikinci tercihte böy-
lesi bir değişim olması, gençlerin şuur altında bir sıkıntının var olduğunu göstermek-
tedir.

15 Temmuz darbe girişimi iyi anlatılamaz ve süreç iyi yönetilemezse ikinci tercih-
teki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva 
atı olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte darbenin asıl faillerine ilişkin ciddi bir zihin karışıklığının olduğu 
görülmektedir. 

Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün %50’nin üzerinde olmaması, son derece 
önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun bir göster-
gesi olarak değerlendirilmelidir.

TABLO-3.8: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl 

Aktörü

Gencin Eline 
Geçen Aylık 

Ortalama Para 
Miktarı (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir? %

F. Gülen 
Hareketinin 
Tüm Men-

supları

F. Gülen 
Hareketinin

Bazı
Mensupları

Dış
Güçler Hükümet

Dış Güçler İle
F. Gülen 

Hareketinin
Tüm Men-

supları

Dış Güçler İle 
F. Gülen Ha-
reketinin Bazı 
Mensupları

Te
rc

ih
 1

0 -400 26,3 7,8 18,0 10,2 25,0 12,6
401 -500 26,1 6,7 17,6 8,0 29,2 12,4
501 -750 24,5 6,5 15,7 6,5 31,0 15,7
751 -1000 28,8 5,6 17,6 10,4 20,8 16,8
1001 -2000 30,9 10,9 18,2 12,7 14,5 12,7
2001 ve Üstü 32,0 12,0 28,0 4,0 12,0 12,0

Ortalama 26,5 7,2 17,7 8,8 26,4 13,4
Değişim Bandı 
(Min-Max) 24,5-32 5,6-12 15,7-28,0 4,0-12,7 12-31 12,0-16,8

Bant Uzunluğu 7,5 6,4 12,3 8,7 19 4,8

Te
rc

ih
 2

0 -400 15,0 12,1 23,1 10,7 25,6 13,5
401 -500 14,4 11,6 27,4 13,0 22,2 11,4
501 -750 11,0 11,0 24,0 15,1 27,4 11,6
751 -1000 12,9 11,8 25,8 15,1 25,8 8,6
1001 -2000 9,1 15,9 29,5 9,1 27,3 9,1
2001 ve Üstü 15,8 21,1 21,1 21,1 15,8 5,3

Ortalama 13,8 12,1 25,2 12,7 24,6 11,7
Değişim Bandı 
(Min-Max) 9,1-15,8 11,0-21,1 21,1-29,5 9,1-21,1 15,8-27,4 5,3-13,5

Bant Uzunluğu 6,7 11,1 8,4 12 11,6 8,2
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Azalma
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Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak “15 Temmuz 
darbe girişiminin asıl aktörü kimdir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar ince-
lendiğinde, Darbenin asıl aktörüne ilişkin görüşlerde genel eğilimin tersine çok cid-
di bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-3.9). Ayrıca gencin hayatının büyük bir 
kısmını geçirdiği yere bağlı olarak darbenin asıl failine ilişkin de anlamlı bir ilişki 
kurulamamaktadır.

Birinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, yurt dışını istisna 
tuttuğumuzda, şehirde yaşayanların %30,1’i, F. Gülen hareketinin tüm mensupları-
nı, şehirde yaşayanların %7,9’u F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını, ilçede yaşa-
yanların %21,5’i Dış Güçleri, ilçede yaşayanların %9,7’si Hükümeti, köy/kasabada 
yaşayanların %29,4’ü Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını ve ilçede 
yaşayanların %14,4’ü Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını darbenin 
asıl faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.9).

İkinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, yurt dışını istisna 
tuttuğumuzda, hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer köy/kasaba olanların %18’i 
F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını, ilçe olanların %12,2’si F. Gülen hareketi-
nin bazı mensuplarını, şehirde yaşayanların %27,9’u Dış güçleri, ilçede yaşayanların 
%15,4’ü Hükümeti, şehir olanların %25,9’u Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm 
mensuplarını ve ilçe olanların %15,1’i Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı men-
suplarını, darbenin asıl faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.9).

Görülebileceği gibi gerek birinci tercih ve gerekse ikinci tercihte gencin hayatının 
büyük bir kısmını geçirdiği yer ne olursa olsun hiçbir kesim, yurt dışı hariç, darbe-
nin asıl faili ile ilgili %50’nin üzerinde bir kanaat serdetmemektedir. 

Darbenin asıl failine ilişkin gencin birinci ve ikinci tercihlerinde meydana gelen 
değişim, genel olarak, TABLO-3.9’da mukayese edilmiştir. 

TABLO-3.27’de görülebileceği gibi darbenin asıl faili olarak F. Gülen hareketi-
nin tüm mensuplarını, bazı mensuplarını ve Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm 
mensuplarını kabul edenlerin oranı ikinci tercihte azalmaktadır. Buna karşılık dar-
benin asıl faili olarak Dış Güçleri ve Hükümeti kabul edenlerin oranında bir artma 
olmaktadır. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine iliş-
kin süreç iyi yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere göre “15 Temmuz darbe 
girişiminin asıl failine ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldı-
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ğımızda, “15 Temmuz darbe girişiminin asıl faili” ile ilgili gençlerin verdikleri 
birinci ve ikinci tercihlerdeki cevaplara göre, tüm grupların kendi içlerinde çok 
homojen oldukları, gençlerin zihinlerinin çok net olduğu görülmektedir.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva 
atı olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte darbenin asıl faillerine ilişkin bir zihin karışıklığının da olduğu gö-
rülmektedir. 

Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün %50’nin üzerinde olmaması, son derece 
önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun bir göster-
gesi olarak değerlendirilmelidir. 

TABLO-3.9: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü

Hayatın Büyük 
Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

F. Gülen 
Hareketinin 
Tüm Men-

supları

F. Gülen 
Hareketinin

Bazı
Mensupları

Dış
Güçler Hükümet

Dış Güçler 
İle

F. Gülen 
Hareketinin
Tüm Men-

supları

Dış Güçler 
İle F. Gülen 
Hareketinin 
Bazı Men-

supları

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 24,9 6,2 17,2 8,0 29,4 14,2
İlçe 21,7 6,8 21,5 9,7 25,9 14,4
Şehir 30,1 7,9 15,5 8,8 25,3 12,3
Yurt dışı 50,0 50,0

Ortalama 26,6 7,3 17,6 8,9 26,4 13,4
Değişim Bandı 
(Min-Max) 21,7-30,7 6,2-7,9 15,5-21,5 8-9,7 25,3-29,4 12,3-14,4

Bant Uzunluğu 11 1,7 6 1,7 4,1 2,1

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 18,0 11,5 24,6 9,4 25,4 11,1
İlçe 13,6 12,2 21,1 15,4 22,6 15,1
Şehir 11,8 12,0 27,9 12,6 25,9 9,8
Yurt dışı 50,0 50,0

Ortalama 13,8 12,0 25,2 12,6 24,8 11,6
Değişim Bandı 
(Min-Max) 7,8 0,7 6,8 6 3,3 5,3

Bant Uzunluğu 13,8 12,0 25,2 12,6 24,8 11,6
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Azalma

Gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin asıl 
aktörü kimdir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, Darbenin asıl 
aktörüne ilişkin görüşlerde genel eğilimin tersine çok ciddi bir değişiklik görülme-
mektedir (TABLO-3.10). Ayrıca gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak darbenin 
asıl failine ilişkin anlamlı bir ilişki de kurulamamaktadır.
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Birinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, şehirde yaşayanların 
%27,7’si, F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını, ilçede yaşayanların %10’u F. Gülen 
hareketinin bazı mensuplarını, köy/kasabada yaşayanların %19,5’i Dış Güçleri, ilçe-
de yaşayanların %9,5’i Hükümeti, köy/kasabada yaşayanların %28,6’sı Dış Güçler ile 
F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını ve %16,5’i Dış Güçler ile F. Gülen hareketinin 
bazı mensuplarını darbenin asıl faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.10).

İkinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, gencin şu anda yaşa-
dığı yer ilçe olanların %19,6’sı, F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını, köy/kasaba-
da yaşayanların %15,1’i F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını, şehirde yaşayanların 
%26,9’u Dış Güçleri, ilçede yaşayanların %13,7’si Hükümeti, köy/kasabada yaşayan-
ların %29’u Dış Güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını ve ilçe olanların 
%15,7’si Dış Güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını, darbenin asıl faili 
olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.10).

Görülebileceği gibi gerek birinci tercih ve gerekse ikinci tercihte gencin 
şu anda yaşadığı yer ne olursa olsun hiçbir kesim, darbenin asıl faili ile ilgili 
%50’nin üzerinde bir kanaat serdetmemektedir. 

Darbenin asıl failine ilişkin gencin birinci ve ikinci tercihlerinde meydana gelen 
değişim, genel olarak, TABLO-3.10’da mukayese edilmiştir. TABLO-3.10’da görüle-
bileceği gibi Darbenin asıl faili olarak F. Gülen hareketinin tüm mensupları ve Dış 
Güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını kabul edenlerin oranı ikinci ter-
cihte ciddi bir şekilde azalmaktadır. Buna karşılık darbenin asıl faili olarak F. Gülen 
hareketinin bazı mensuplarını, Dış Güçleri ve Hükümeti kabul edenlerin oranında 
ciddi bir artma olmaktadır. 

Böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var 
olduğunu göstermektedir. Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe 
girişiminin tasfiyesine ilişkin süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana 
çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale 
geleceği unutulmamalıdır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin şu anda yaşadığı yere göre “15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine iliş-
kin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “15 Temmuz darbe 
girişiminin asıl faili” ile ilgili gençlerin verdikleri birinci tercihte ki cevaplara göre, 
bütün grupların zihni çok nettir ve gruplar homojendir. Buna karşılık ikinci tercihte, 
“Dış güçler” ve “Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensupları” diyen grupların 
zihni biraz karışıktır.
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Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva 
atı olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte darbenin asıl faillerine ilişkin bir zihin karışıklığının olduğu görül-
mektedir. 

Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün %50’nin üzerinde olmaması, son derece 
önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun bir göster-
gesi olarak değerlendirilmelidir.

TABLO-3.10: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü

Şu Anda Yaşanı-
lan Yer

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

F. Gülen 
Hareketinin 
Tüm Men-

supları

F. Gülen 
Hareketinin

Bazı
Mensupları

Dış
Güçler Hükümet

Dış Güçler İle
F. Gülen 

Hareketinin
Tüm Men-

supları

Dış Güçler İle 
F. Gülen Ha-
reketinin Bazı 
Mensupları

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 24,8 3,8 19,5 6,8 28,6 16,5
İlçe 21,3 10,0 17,1 9,5 26,5 15,6
Şehir 27,7 7,2 17,2 9,1 26,2 12,6

Ortalama 26,4 7,3 17,4 8,9 26,5 13,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 21,3-27,7 3,8-10,0 17,1-19,5 6,8-9,5 26,2-28,6 12,6-16,5

Bant Uzunluğu 6,4 6,2 2,4 2,7 2,4 3,9

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 11,8 15,1 19,4 9,7 29,0 15,1
İlçe 19,6 13,1 19,6 13,7 18,3 15,7
Şehir 12,6 11,3 26,9 13,0 25,9 10,2

Ortalama 13,6 11,9 25,1 12,8 25,1 11,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 11,8-19,6 11,3-15,1 19,4-26,9 9,7-13,7 18,3-29,0 10,2-15,7

Bant Uzunluğu 7,8 3,8 10,5 4 10,7 5,5
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Azalma

Gencin yaşadığı konuta bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktö-
rü kimdir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, darbenin asıl aktö-
rüne ilişkin görüşlerde genel eğilimin tersine çok ciddi bir değişiklik görülmemek-
tedir (TABLO-3.11). Ayrıca Gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak darbenin asıl 
failine ilişkin anlamlı bir ilişki de kurulamamaktadır.

Birinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, evde yalnız yaşayan-
ların %43,8’i, F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını, apart dairede yalnız yaşayanla-
rın %14,3’u F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını, apart dairede arkadaşla beraber 
yaşayanların %20,1’i Dış Güçleri, evde yalnız yaşayanların %12,5’i Hükümeti, apart 
dairede yalnız yaşayanların %42,9’u Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensup-
larını ve %28,6’sı Dış güçler ile F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını, darbenin asıl 
faili olarak kabul etmektedirler (TABLO-3.11). 
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Burada dikkat çekici nokta, darbenin asıl failine ilişkin kanaat belirtenlerin 
oranının %40’in üzerine çıkmış olmasıdır. Evde yalnız yaşayanların %43,8’i, 
F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını ve apart dairede yalnız yaşayanların 
%42,9’u Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını Darbenin asıl 
faili olarak kabul etmektedirler.

İkinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, apart dairede yalnız 
yaşayanların %20’si, F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını, %20’si F. Gülen ha-
reketinin bazı mensuplarını, evde arkadaşları ile birlikte yaşayanların %28,2’si Dış 
güçleri, evde yalnız yaşayanların %33,3’ü Hükümeti, ailesi ile birlikte yaşayanların 
%25,5’i Dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm mensuplarını ve %13’ü Dış güçler ile 
F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını darbenin asıl faili olarak kabul etmektedirler 
(TABLO-3.11).

Görülebileceği gibi gerek birinci tercih ve gerekse ikinci tercihte gencin yaşadığı 
konut ne olursa olsun hiçbir kesim, darbenin asıl faili ile ilgili %50’nin üzerinde bir 
kanaat serdetmemektedir. 

Darbenin asıl failine ilişkin gencin birinci ve ikinci tercihlerinde meydana gelen 
değişim, genel olarak, TABLO-3.11’de mukayese edilmiştir. 

TABLO-3.11’den görülebileceği gibi Darbenin asıl faili olarak F. Gülen hareke-
tinin tüm mensupları, dış güçler ile F. Gülen hareketinin tüm ve bazı mensuplarını 
kabul edenlerin oranında ikinci tercihte bir azalma meydana gelmektedir. Buna kar-
şılık darbenin asıl faili olarak F. Gülen hareketinin bazı mensuplarını, Dış güçleri ve 
Hükümeti kabul edenlerin oranında bir artma olmaktadır. 

Böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var 
olduğunu göstermektedir. Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe 
girişiminin tasfiyesine ilişkin süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana 
çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale 
geleceği unutulmamalıdır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin yaşadığı konuta göre “15 Temmuz darbe girişiminin asıl failine ilişkin 
değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “15 Temmuz darbe girişi-
minin asıl faili” ile ilgili gençlerin verdikleri birinci tercihte ki cevaplara göre, “F. Gü-
len hareketinin bazı mensupları” ve “Hükümet” diyen gruplar hariç diğer grupların 
zihni karışık ve gruplar heterojendir. Buna karşılık ikinci tercihte, “Hükümet” diyen 
grubun zihni oldukça karışıktır.
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Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin 15 Temmuz gecesi 
yaşanan darbe girişiminin daha çok dış güçlerin planladığı ve FETÖ’nün araç/Truva 
atı olarak kullanıldığı düşünce ve kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte darbenin asıl faillerine ilişkin bir zihin karışıklığının da olduğu gö-
rülmektedir. 

Darbenin asıl faili ile ilgili bir görüşün %50’nin üzerinde olmaması, son derece 
önemli olup gençlerin bu konuda her türlü manipülasyona açık olduğunun bir göster-
gesi olarak değerlendirilmelidir. 

TABLO-3.11: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Asıl Aktörü

Yaşanan Konut

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

F. Gülen 
Hareketinin 
Tüm Men-

supları

F. Gülen 
Hareketinin

Bazı
Mensupları

Dış
Güçler Hükümet

Dış Güçler İle
F. Gülen 

Hareketinin
Tüm Men-

supları

Dış Güçler İle 
F. Gülen Ha-
reketinin Bazı 
Mensupları

Te
rc

ih
 1

Yurtta 26,2 6,9 17,2 8,7 27,0 14,0
Ailemle birlikte 
evde 30,0 10,3 16,9 7,5 21,6 13,6

Evde yalnız 43,8 6,3 12,5 25,0 12,5
Evde arkadaş (lar)
ımla birlikte 26,1 6,5 18,3 10,0 29,1 10,0

Apart dairede 
yalnız 14,3 14,3 42,9 28,6

Apart dairede 
arkadaşla 24,0 5,8 20,1 9,7 26,0 14,3

Ortalama 26,6 7,2 17,5 8,8 26,5 13,3
Değişim bandı 
(Min-Max) 24,0-43,8 6,5-14,3 6,3-20,1 7,5-12,5 21,6-42,9 10,0-28,6

Bant uzunluğu 19,3 7,8 13,8 5 21,3 18,6

Te
rc

ih
 2

Yurtta 14,5 12,5 23,9 13,7 24,2 11,2
Ailemle birlikte 
evde 13,0 11,2 28,0 9,3 25,5 13,0

Evde yalnız 11,1 22,2 33,3 22,2 11,1
Evde arkadaş (lar)
ımla birlikte 12,6 10,3 28,2 12,6 24,7 11,5

Apart dairede 
yalnız 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Apart dairede 
arkadaşla 13,9 13,0 22,2 10,2 28,7 12,0

Ortalama 13,8 12,0 25,0 12,7 25,0 11,6
Değişim Bandı 

(Min-Max) 12,6-20,0 10,3-20,0 20,0-28,2 9,3-33,3 20,0-25,5 11,1-13,0

Bant Uzunluğu 7,4 9,7 8,2 24 5,5 2,9
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Azalma
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3.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi/Kurumlar
Bu alt bölümde, 15 Temmuz darbe girişiminin ana hedefi olan kişi/kurumlara 

ilişkin önce genel Türkiye ortalaması verilecek; sonra gençlerin darbenin ana hedefi 
olan kişi/kurumlara ilişkin düşünceleri, demografik özelliklere/faktörlere göre de-
ğerlendirilecektir.

3.2.1. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi/Kurumlara İlişkin Genel Ortalama Durum
Darbe girişiminin hedefinin kim olduğu önemlidir. Bu amaçla katılımcılara “Size 

göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime karşı yapılmıştır?” sorusu yönel-
tilmiş ve önem sıralaması yapılması koşuluyla iki seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 

Birinci tercihte verilen cevaplar dikkate alındığında (TABLO-3.12), katılımcıla-
rın neredeyse yarısı (%49,3), darbenin “Hükümete/İktidara” karşı yapıldığı görüşünü 
dile getirmişlerdir. Gençlerin %19,8’i “Millete/Halka”, %18,8’i “Cumhurbaşkanı’na”, 
%11,9’u “Devlete” cevabını vermişlerdir. Gençler, darbenin ana muhatâbının/hedefi-
nin “Hükümet/İktidar” olduğu kanaatindeler.

İkinci tercihte gençlerin %25,1’i darbenin “Hükümete/İktidara” karşı yapıldı-
ğı, %27,3’ü “Millete/Halka” karşı, %28’i “Devlete”, %17,8’i “Cumhurbaşkanı’na” ve 
%1,9’u Dini cemaat ve gruplara karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.12). 

Darbenin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin gencin birinci ve ikinci 
tercihlerinde meydana gelen değişim, genel olarak, TABLO-3.12’de mukayese edil-
miştir. TABLO-3.12’de görülebileceği gibi gençlere göre darbenin ana muhatâbı/he-
defi olan kişi/kurumlar; birinci tercihte, “Hükümet/İktidar” (%49,3), “Millet/Halk” 
(%19,8), “Cumhurbaşkanı” (%18,8), “Devlet” (%11,9), Dini cemaat ve gruplar (%0,1) 
iken; ikinci tercihte, “Hükümet/İktidar” (%25,1), “Millet/Halk” (%27,3), “Cum-
hurbaşkanı” (%17,8), “Devlet” (%28) ve Dini cemaat ve gruplar (%1,9) olmuştur. 

İkinci tercihte darbenin “Hükümete/İktidara” ve “Cumhurbaşkanı’na karşı yapıl-
dığını ifade edenlerin oranında bir düşüş olurken; “Millete/Halka” (%27,3), “Devlete” 
(%28) ve Dini cemaat ve gruplara (%1,9) karşı yapıldığını söyleyenlerin oranında 
ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte ikinci tercihte baskın bir unsur 
öne çıkmamıştır.

Böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu 
göstermektedir. Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfi-
yesine ilişkin süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yan-
sıtmaktadır. İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Benzer bir durumun darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu 
göz önüne alırsak, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin çok hassas bir şekilde 
yürütülmesi gerektiği sonucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik 
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savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verebile-
cektir.

TABLO-3.12: 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi/Kurumlar

Darbenin Muhatâbi Kişi/
Kurum

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)
Tercih-1 Tercih-2 Sonuç

Hükümet/iktidar 49,3 25,1 Azalma
Millet/halk 19,8 27,3 Artma
Devlet 11,9 28,0 Artma
Cumhurbaşkanı 18,8 17,8 Azalma
Dini cemaat ve gruplar 0,1 1,9 Artma

Ortalama 100,0 100,0

3.2.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi/Kurumlara İlişkin Görüşlerin 
Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime karşı yapılmıştır? sorusuna 

gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demogra-
fik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

Cinsiyete bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime karşı yapıl-
mıştır? sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçlar, 15 Temmuz 
darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin genel eğilim ile 
aynıdır (TABLO-3.13). 

Cinsiyetlere göre en belirgin fark, birinci tercihte ortaya çıkmaktadır. 
Birinci tercihte, kadınların %49,6’sı, erkeklerin %49,1’i, darbenin “Hükümete/

İktidara” karşı, kadınların %18,4’ü, erkeklerin %21,2’si “Millete/Halka” karşı, kadın-
ların 13,9’u, erkeklerin %9,9’u “Devlete” karşı, kadınların %18’i, erkeklerin %19,6’sı 
“Cumhurbaşkanı’na” ve kadınların %0,1’i, erkeklerin %0,1’i Dini cemaat ve gruplara 
karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.13). 

İkinci tercihte kadınların %26,1’i; erkeklerin %24,1’i, darbenin “Hükümete/İk-
tidara” karşı, kadınların %26’si, erkeklerin %28,5’i “Millete/Halka” karşı, kadınların 
%27,5’i, erkeklerin %28,4’ü “Devlete” karşı, kadınların %17,3’ü, erkeklerin %18,3’ü 
“Cumhurbaşkanı’na” ve kadınların %2,1’i, erkeklerin %1,3’ü Dini cemaat ve grupla-
ra karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.13). 

Birinci tercihte 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/
kurumlarla ilgili gençlerin yaklaşık %50’sinin net bir görüşü olmasına karşılık, ikinci 
tercihte gençlerin görüşleri arasında farklılık olmakla birlikte oranlar çok düşmüş ve 
birbirlerine çok yaklaşmıştır.

Cinsiyete bağlı olarak gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/he-
defi olan kişi/kurumlarla ilgili tercihleri, TABLO-3.13’te karşılaştırılmaktadır. Tab-
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loda görülebileceği gibi darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlara 
ilişkin düşüncelerde çok ciddi bir değişiklik olduğu görülmektedir. Birinci tercihte 
darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak “Hükümeti/İktida-
rı” ve “Cumhurbaşkanını” kabul edenlerin oranı ikinci tercihte azalmaktadır. Buna 
karşılık darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak “Milleti/
Halkı”, “Devleti” ve “Dini cemaat ve grupları” kabul edenlerin oranında bir artma 
olmaktadır. 

Cinsiyete bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişimin olması, gençlerin 
şuur altında bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir. Bu eğilim, sosyolojik 
savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin süreç iyi anla-
tılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. İkinci 
tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Benzer bir durumun, darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu 
göz önüne alırsak, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin çok hassas bir şekilde 
yürütülmesi gerektiği sonucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik 
savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin, 15 Temmuz 
gecesi yaşanan darbe girişiminin ana hedefinin daha çok “Hükümet/İktidar” 
olduğu kanaatine sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte dar-
benin ana hedefine ilişkin bir zihin karışıklığının olduğu da görülmektedir. 

TABLO-3.13: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi/Kurumlar

Cinsiyet
“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhurbaş-

kanına
Dini Cemaat ve 

Gruplara

Te
rc

ih
 1

Kadın 49,6 18,4 13,9 18,0 0,1
Erkek 49,1 21,2 9,9 19,6 0,1

Ortalama 49,3 19,8 11,9 18,8 0,1
Değişim Bandı 
(Min-Max) 49,1-49,6 18,4-21,2 9,9-13,9 18-19,6 0,1-0,1

Bant Uzunluğu 0,5 2,8 4,0 1,6 0,0

Te
rc

ih
 2

Kadın 26,1 26,0 27,5 18,3 2,1
Erkek 24,1 28,5 28,4 17,3 1,7

Ortalama 25,1 27,3 28,0 17,8 1,9
Değişim Bandı 
(Min-Max) 24,1-26,1 26-28,5 27,5-28,4 17,3-18,3 1,7-2,1

Bant Uzunluğu 2,0 2,5 0,9 1,0 0,4
Sonuç Azalma Artma Artma Azalma Artma

Yaşa bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime karşı yapılmış-
tır?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçlar, 15 Temmuz 
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darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin genel eğilim ile 
aynıdır (TABLO-3.14). Ayrıca yaş düzeyine bağlı olarak anlamlı bir değişim görül-
memektedir.

Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 19-
22 yaş grubunun %53,4’ünün darbenin “Hükümete/İktidara” karşı, 26-30 yaş gru-
bunun %21,9’unun “Millete/Halka” karşı, 15-18 yaş grubunun %13’ünün “Devlete” 
karşı, 23-25 yaş grubunun %22,8’inin, “Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını 
vermişlerdir (TABLO-3.14). 

İkinci tercihte, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, 23-25 yaş grubu-
nun %27,7’sinin darbenin “Hükümete/İktidara” karşı ve %28,1’inin “Millete/Halka” 
karşı, 19-22 yaş grubunun %32,6’sının “Devlete” karşı ve %3,2’sinin dini cemaat ve 
gruplara karşı, 15-18 yaş grubunun %20,2’sinin “Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı 
cevabını vermişlerdir (TABLO-3.14).

Yaş düzeyine bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim görülmemektedir. Bu-
nun sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edile-
bilir. 

Yaşa bağlı olarak gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hede-
fi olan kişi/kurumlarla ilgili tercihleri, TABLO-3.14’te karşılaştırılmaktadır. Birinci 
tercihte ortalama olarak gençlerin %49,3’ü darbenin “Hükümete/İktidara” karşı ya-
pıldığını ifade etmiş olmasına karşılık ikinci tercihte bu oran %25,1’e düşmektedir. 
Dolayısıyla ikinci tercihte darbenin muhatâbı değişmiş ve fakat oranlar birbirlerine 
çok yaklaşmıştır.

Birinci tercihte darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak 
birinci derecede “Hükümet/İktidar” (%49,3), ikinci derecede “Millet/Halk” (%19,8) 
ve üçüncü derecede “Cumhurbaşkanı” (%18,8) kabul edilirken; ikinci tercihte, dar-
be girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Dev-
let” (%28) ikinci derecede “Millet/Halk” (%27,3) ve üçüncü derecede “Hükümet/
İktidar” (%25,1) kabul edilmektedir. İkinci tercihte darbenin muhatâbı olarak Dini 
cemaat ve grupları kabul edenlerin oranında (%1,9) bir artma olmaktadır. 

Yaşa bağlı olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/
kurumlara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-
max) TABLO-3.14’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermek-
tedir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Gencin yaşına göre 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/
kurumlara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 15 Tem-
muz darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar” ile ilgili gençlerin 
verdikleri birinci ve ikinci tercihlerde ki cevaplara göre bütün grupların zihni olduk-
ça nettir ve de gruplar çok homojendir.

Yaşa bağlı olarak ikinci tercihte bir değişim olması, gençlerin şuur altında cid-
di bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir. Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 
Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse 
meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin 
hale geleceği unutulmamalıdır.

Benzer bir durumun, darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu göz 
önüne alırsak, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin çok hassas bir şekilde yürütülmesi 
gerektiği sonucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbe-
nin hedeflerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin, 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin ana hedefinin daha çok “Hükümet/İktidar” olduğu kanaatine 
sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte darbenin ana hedefine ilişkin 
bir zihin karışıklığının olduğu da görülmektedir. 

TABLO-3.14: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi/Kurumlar

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime karşı yapılmıştır? (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhurbaş-

kanına
Dini Cemaat ve 

Gruplara

Te
rc

ih
 1

15 -18 49,0 20,6 13,6 16,3 0,4
19 -22 53,4 18,4 11,2 16,6 0,4
23 -25 50,9 17,0 9,4 22,8
26 -30 46,9 21,9 13,0 18,3

Ortalama 49,3 19,8 11,9 18,8 0,1
Değişim Bandı (Min-
Max) 46,9-53,4 17,0-21,9 9,4-13,6 16,3-22,8 0-0,4

Bant Uzunluğu 6,5 4,9 4,2 6,5 0,4

Te
rc

ih
 2

15 -18 24,6 25,9 26,8 20,2 2,6
19 -22 21,1 26,8 32,6 16,3 3,2
23 -25 27,7 28,1 24,8 18,8 0,7
26 -30 25,3 27,7 28,8 16,6 1,7

Ortalama 25,1 27,3 28,0 17,8 1,9
Değişim Bandı (Min-
Max) 21,1-27,7 25,9-28,1 24,8-32,6 16,3-20,2 0,7-3,2

Bant Uzunluğu 6,6 2,2 7,8 3,9 2,5
Sonuç Azalma Artma Artma Azalma Artma
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Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok 
kime karşı yapılmıştır? sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuç-
lar, 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin 
genel eğilim ile aynıdır (TABLO-3.15). Ayrıca eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak 
anlamlı bir değişim görülmemektedir.

Birinci tercihte, ortalama olarak, gençlerin %49,4’ü darbenin “Hükümete/
İktidara” karşı, %19,8’i “Millete/Halka” karşı, %11,9’u “Devlete” karşı, %18,8’i 
“Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.15). Buna 
karşılık, ikinci tercihte, ortalama olarak, gençlerin %25,1’i darbenin “Hüküme-
te/İktidara” karşı, %27,3’ü “Millete/Halka” karşı, %28’i “Devlete” karşı, %17,8’i 
“Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.15).

Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 
ön lisans eğitimi alanların %51,2’si darbenin “Hükümete/İktidara” karşı, yüksek 
lisans/doktora eğitimi alanların %22,3’ü “Millete/Halka” karşı, ön lisans eğitimi 
alanları %12,5’i “Devlete” karşı, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %24,5’i 
“Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.15). 

İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, yük-
sek lisans/doktora eğitimi alanların %34,6’sı darbenin “Hükümete/İktidara” karşı, 
İlköğretim/ortaokul eğitimi alanların %29,6’sı “Millete/Halka” karşı, lise eğitimi 
alanları %29,4’ü “Devlete” karşı, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %20,5’i 
“Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.15). 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim gö-
rülmemektedir. Bunun sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi 
kullanılarak tespit edilebilir. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin 
ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlarla ilgili tercihleri, TABLO-3.15’te karşılaş-
tırılmaktadır. Birinci tercihte ortalama olarak gençlerin %49,4’ü darbenin “Hükü-
mete/İktidara” karşı yapıldığını ifade etmiş olmasına karşılık ikinci tercihte bu oran 
%25,1’e düşmektedir. Dolayısıyla ikinci tercihte darbenin muhatâbı değişmiş ve fa-
kat oranlar birbirlerine çok yaklaşmıştır.

Birinci tercihte darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak 
birinci derecede “Hükümet/İktidar” (%49,4), ikinci derecede “Millet/Halk” (%19,8) 
ve üçüncü derecede “Cumhurbaşkanı” (%18,8) kabul edilirken; ikinci tercihte, dar-
be girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Dev-
let” (%28) ikinci derecede “Millet/Halk” (%27,3) ve üçüncü derecede “Hükümet/
İktidar” (%25,1) kabul edilmektedir. İkinci tercihte darbenin muhatâbı olarak Dini 
cemaat ve grupları kabul edenlerin oranında (%1,9) bir artma olmaktadır. 
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Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi 
olan kişi/kurumlara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralık-
ları (min-max) TABLO-3.15’te görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenli-
ğinin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim durumuna göre darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/
kurumlara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, darbe gi-
rişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar ile ilgili gençlerin verdikleri birinci 
tercihte ki cevaplara göre, tüm grupların verdikleri kararlarda zihinleri çok nettir. 
Buna karşılık ikinci tercihte, Hükümete/ İktidara, Devlete karşı yapıldı diyen grupla-
rın zihni biraz karışık ve gruplarda biraz heterojendir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak ikinci tercihte bir değişim olması, gençlerin 
şuur altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir. Bu eğilim, sosyolojik 
savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin süreç iyi anlatılamaz ve 
yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. İkinci tercihteki kanaatin 
gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Benzer bir durumun, darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu göz 
önüne alırsak, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin çok hassas bir şekilde yürütülmesi 
gerektiği sonucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbe-
nin hedeflerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

Genel bir değerlendirmeyle ifade etmek gerekirse gençlerin, 15 Temmuz gecesi ya-
şanan darbe girişiminin ana hedefinin daha çok “Hükümet/İktidar” olduğu kanaatine 
sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte darbenin ana hedefine ilişkin 
bir zihin karışıklığının olduğu da görülmektedir. 



73

DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ/AKTÖRLERİ VE MAĞDURLARI

TABLO-3.15: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi /Kurumlar

Eğitim/Öğretim 
Durumu

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)
Hükümete/

İktidara
Millete/
Halka Devlete Cumhurbaşkanına Dini Cemaat ve 

Gruplara

Te
rc

ih
 1

İlköğretim/Ortaokul 49,3 17,9 10,4 22,4
Lise 50,3 19,1 12,4 18,0 0,3
Ön Lisans 51,2 19,0 12,5 17,3
Lisans 48,0 20,8 12,1 18,9 0,2
Yüksek Lisans/
Doktora 45,7 22,3 7,4 24,5

Ortalama 49,4 19,8 11,9 18,8 0,1
Değişim Bandı 
(Min-Max) 45,7-51,2 17,9-22,3 7,4-12,5 17,3-24,5 0-0,3

Bant Uzunluğu 5,5 4,4 5,1 7,2 0,3

Te
rc

ih
 2

İlköğretim/Ortaokul 29,6 29,6 25,9 14,8
Lise 26,4 24,9 29,4 17,7 1,5
Ön Lisans 23,8 27,6 27,9 19,7 1,0
Lisans 22,5 29,5 28,8 16,2 3,0
Yüksek Lisans/
Doktora 34,6 23,1 19,2 20,5 2,6

Ortalama 25,1 27,3 28,0 17,8 1,9
Değişim Bandı 
(Min-Max) 22,5-34,6 23,1-29,6 19,2-29,4 14,8-20,5 1,0-3,0

Bant Uzunluğu 12,1 6,5 10,2 5,7 2
Sonuç Azalma Artma Artma Azalma Artma

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok 
kime karşı yapılmıştır? sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuç-
lar, 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin 
genel eğilim ile aynıdır (TABLO-3.16). Ayrıca eğitim/öğretim alanına bağlı olarak 
anlamlı bir değişim görülmemektedir.

Birinci tercihte, ortalama olarak, gençlerin %49,3’ü darbenin “Hüküme-
te/İktidara” karşı, %20’si “Millete/Halka” karşı, %12’si “Devlete” karşı, %18,5’i 
“Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.46). Buna 
karşılık, ikinci tercihte, ortalama olarak, gençlerin %25,1’i darbenin “Hüküme-
te/İktidara” karşı, %27,3’ü “Millete/Halka” karşı, %27,9’u “Devlete” karşı, %17,8’i 
“Cumhurbaşkanı’na” karşı ve %1,9’u dini cemaat ve gruplara karşı yapıldığı cevabını 
vermişlerdir (TABLO-3.16).

Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, sos-
yal alanda eğitimi alanların %53,5’i darbenin “Hükümete/İktidara” karşı, spor eğiti-
mi alanların %23,1’i “Millete/Halka” karşı, teknik eğitimi alanların %14,3’ü “Devle-
te” karşı, spor eğitimi alanların %20,8’i “Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını 
vermişlerdir (TABLO-3.16). 
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İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, teknik 
eğitim alanların %28,5’i darbenin “Hükümete/İktidara” karşı, sosyal eğitim alanların 
%28,1’i “Millete/Halka” karşı, spor eğitimi alanların %32,7’si “Devlete” karşı, sağlık 
eğitimi alanların %22,7’si “Cumhurbaşkanı’na” ve genel eğitim alanların %2,7’si Dini 
cemaat ve gruplara karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.16). 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim gö-
rülmemektedir. Bunun sebebi, ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi 
kullanılarak tespit edilebilir. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ana 
muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlarla ilgili tercihleri, TABLO-3.16’da karşılaştırıl-
maktadır. Birinci tercihte ortalama olarak gençlerin %49,3’ü darbenin “Hüküme-
te/İktidara” karşı yapıldığını ifade etmiş olmasına karşılık ikinci tercihte bu oran 
%25,1’e düşmektedir. Dolayısıyla ikinci tercihte darbenin muhatâbı değişmiş ve fa-
kat oranlar birbirlerine çok yaklaşmıştır.

Birinci tercihte darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak 
birinci derecede “Hükümet/İktidar” (%49,3), ikinci derecede “Millet/Halk” (%20) ve 
üçüncü derecede “Cumhurbaşkanı” (%18,5) kabul edilirken; ikinci tercihte, darbe 
girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Dev-
let” (%27,9) ikinci derecede “Millet/Halk” (%27,3) ve üçüncü derecede “Hükümet/
İktidar” (%25,1) kabul edilmektedir. İkinci tercihte darbenin muhatâbı olarak Dini 
cemaat ve grupları kabul edenlerin oranında (%1,9) bir artma olmaktadır. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan 
kişi/kurumlara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları 
(min-max) TABLO-3.16’da görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim alanına göre darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/ku-
rumlara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, darbe giri-
şiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar ile ilgili gençlerin verdikleri birinci 
tercihte ki cevaplara göre, tüm grupların verdikleri kararlarda zihinleri çok nettir. 
Buna karşılık ikinci tercihte, Cumhurbaşkanı’na karşı yapıldı diyen grup hariç diğer-
lerinin zihni çok nettir.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak ikinci tercihte bir değişim olması, genç-
lerin şuur altında bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
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Benzer bir durumun, darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu göz 
önüne alırsak, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin çok hassas bir şekilde yürütülmesi 
gerektiği sonucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbe-
nin hedeflerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.16: Eğitim /Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi /Kurumlar

Eğitim /Öğretim 
Alanı

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)
Hükümete/

İktidara
Millete/
Halka Devlete Cumhurbaş-

kanına
Dini Cemaat ve 

Gruplara

Te
rc

ih
 1

Teknik alan 45,0 22,7 14,3 18,1
Sağlık 52,7 20,7 12,0 14,7
Sosyal 53,5 16,8 10,1 19,3 0,3
İmam hatip/ilahiyat 48,7 19,8 12,5 19,0
Genel 48,5 19,4 12,1 19,4 0,5
Spor 44,6 23,1 11,5 20,8

Ortalama 49,3 20,0 12,0 18,5 0,2
Değişim Bandı 
(Min-Max) 44,6-53,5 16,8-23,1 10,1-14,3 14,7-20,8 0-0,5

Bant Uzunluğu 8,9 6,3 4,2 6,1 0,5

Te
rc

ih
 2

Teknik alan 28,5 26,1 28,0 16,4 1,0
Sağlık 21,3 28,0 25,6 22,6 2,4
Sosyal 23,7 28,1 27,8 18,1 2,2
İmam hatip/ilahiyat 27,0 27,0 30,5 14,0 1,5
Genel 24,3 27,0 24,3 21,6 2,7
Spor 25,5 27,3 32,7 12,7 1,8

Ortalama 25,1 27,3 27,9 17,8 1,9
Değişim Bandı 
(Min-Max) 21,3-28,5 26,1-28,1 24,3-32,7 12,7-22,6 1-2,7

Bant Uzunluğu 7,2 2 8,4 9,9 1,6
Sonuç Azalma Artma Artma Azalma Artma

Mesleğe bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime karşı yapıl-
mıştır? sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçlar, 15 Temmuz 
darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin genel eğilim ile 
aynıdır (TABLO-3.17). Ayrıca mesleğe bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemek-
tedir.

Birinci tercihte, ortalama olarak, gençlerin %49,3’ü darbenin “Hüküme-
te/İktidara” karşı, %19,8’i “Millete/Halka” karşı, %11,9’u “Devlete” karşı, %18,8’i 
“Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.17). Buna 
karşılık, ikinci tercihte, ortalama olarak, gençlerin %25,1’i darbenin “Hüküme-
te/İktidara” karşı, %27,3’ü “Millete/Halka” karşı, %28’ı “Devlete” karşı, %17,8’i 
“Cumhurbaşkanı’na” karşı ve %1,9’u, dini cemaat ve gruplara karşı yapıldığı cevabı-
nı vermişlerdir (TABLO-3.17).
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Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, özel 
sektör çalışanlarının %54,2’si darbenin “Hükümete/İktidara” karşı, çalışmayan iş-
sizlerin %24,5’i “Millete/Halka” karşı, özel sektör çalışanlarının %13,9’u “Devlete” 
karşı, esnafın %24,1’i “Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir 
(TABLO-3.17). 

İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, eğitici 
(öğretmen/öğretim elemanı) olanların %30,9’u darbenin “Hükümete/İktidara” karşı, 
memurların %34’ü “Millete/Halka” karşı, işçilerin(çalışanların) %37,9’u “Devlete” 
karşı, eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) olanların %23,7’si “Cumhurbaşkanı’na” ve 
çalışmayan/işsizlerin %4,4’ü Dini cemaat ve gruplara karşı yapıldığı cevabını vermiş-
lerdir (TABLO-3.17). 

Mesleğe bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim görülmemektedir. Bunun 
sebebi, ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edilebilir. 

Mesleğe bağlı olarak gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hede-
fi olan kişi/kurumlarla ilgili tercihleri, TABLO-3.17’de karşılaştırılmaktadır. Birinci 
tercihte ortalama olarak gençlerin %49,3’ü darbenin “Hükümete/İktidara” karşı ya-
pıldığını ifade etmiş olmasına karşılık ikinci tercihte bu oran %25,1’e düşmektedir. 
Dolayısıyla ikinci tercihte darbenin muhatâbı değişmiş ve fakat oranlar birbirlerine 
çok yaklaşmıştır.

Birinci tercihte darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak 
birinci derecede “Hükümet/İktidar” (%49,3), ikinci derecede “Millet/Halk” (%19,8) 
ve üçüncü derecede “Cumhurbaşkanı” (%18,8) kabul edilirken; ikinci tercihte, dar-
be girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Dev-
let” (%28) ikinci derecede “Millet/Halk” (%27,3) ve üçüncü derecede “Hükümet/
İktidar” (%25,1) kabul edilmektedir. İkinci tercihte darbenin muhatâbı olarak Dini 
cemaat ve grupları kabul edenlerin oranında (%1,9) bir artma olmaktadır. 

Mesleğe bağlı olarak darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurum-
lara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) 
TABLO-3.17’de görülmektedir.  Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçe-
nekler arası dış bant aralığının dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, 
netleşmenin, grubun homojenliğinin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışık-
lığının, grubun heterojenliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Mesleğe göre darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin 
değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, darbe girişiminin ana 
muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar ile ilgili gençlerin verdikleri birinci tercihte 
ki cevaplara göre, Hükümete/ İktidara ve Cumhurbaşkanı’na karşı yapıldı, diyen 
grupların verdikleri kararlarda zihinleri biraz karışıktır. Buna karşılık ikinci tercihte, 
Hükümete/ İktidara, Millete/ Halka, Devlete karşı yapıldı, diyen grupların zihinleri 
biraz daha fazla karışıktır.
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Mesleğe bağlı olarak ikinci tercihte bir değişim olması, gençlerin şuur altında ciddi 
bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir.

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Benzer bir durumun, darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu göz 
önüne alırsak, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin çok hassas bir şekilde yürütülmesi 
gerektiği sonucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbe-
nin, hedeflerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.17: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi /Kurumlar

Meslek

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhurbaş-

kanına
Dini Cemaat ve 

Gruplara

Te
rc

ih
 1

Öğrenci 51,2 18,6 11,4 18,6 0,2
Eğitici
(öğretmen/
öğretim elemanı)

45,0 22,2 12,9 19,9

Çalışmayan/ işsiz 41,8 24,5 13,3 20,4
Memur 47,5 23,7 11,9 16,9
Özel sektör çalışanı 54,2 20,8 13,9 9,7 1,4
İşçi (çalışan) 53,3 20,0 12,0 14,7
Ev kadını/kızı 50,0 20,8 9,4 19,8
Esnaf 48,8 14,8 12,3 24,1

Ortalama 49,3 19,8 11,9 18,8 0,1
Değişim Bandı 
(Min-Max) 41,8-54,2 14,8-24,5 9,4-13,9 9,7-24,1 0-1,4

Bant Uzunluğu 12,4 9,7 4,5 14,4 1,4

Te
rc

ih
 2

Öğrenci 24,4 29,0 29,4 15,8 1,4
Eğitici (öğretmen/
öğretim elemanı) 30,9 23,7 19,7 23,7 2,0

Çalışmayan/
işsiz 26,4 18,7 33,0 17,6 4,4

Memur 20,4 34,0 23,3 20,4 1,9
Özel sektör çalışanı 18,6 30,5 35,6 15,3
İşçi (çalışan) 19,7 22,7 37,9 19,7
Ev kadını/ kızı 26,3 23,8 27,5 18,8 3,8
Esnaf 28,2 28,9 24,6 16,2 2,1

Ortalama 25,1 27,3 28,0 17,8 1,9
Değişim Bandı 
(Min-Max) 18,6-30,9 18,7-34 19,7-37,9 15,3-23,7 0-4,4

Bant Uzunluğu 12,3 15,3 18,2 8,4 4,4
Sonuç Azalma Artma Artma Azalma Artma
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Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha 
çok kime karşı yapılmıştır? sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
sonuçlar, 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlara 
ilişkin genel eğilim ile aynıdır (TABLO-3.18). Ayrıca ailenin ortalama aylık gelirine 
bağlı olarak anlamlı bir değişim de görülmemektedir.

Birinci tercihte sorulan soruya, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne 
aldığımızda, ailesinin aylık ortalama geliri 5001 TL ve üstü olanların %60,7’si dar-
benin “Hükümete/İktidara” karşı, 2001-3000 TL olanların %22’si “Millete/Halka” 
karşı, 0-1000 TL olanların %15,1’i “Devlete” karşı, 3001-5000 TL olanların %24,7’si 
“Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.18). 

Ailesinin aylık ortalama geliri ne olursa olsun, gençler, darbenin ana hede-
finin “Hükümet/İktidar olduğu kanaatindeler. Bu durumun ailenin aylık orta-
lama gelirinden bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ikinci tercihte eğilim-
lerde ciddi değişiklikler meydana gelmektedir.

İkinci tercihte, sorulan soruya, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne al-
dığımızda, ailesinin aylık ortalama geliri 1001-1500 TL olanların %29,9’u darbenin 
“Hükümete/İktidara” karşı, 5001 TL ve üstü olanların %45,5’i “Millete/Halka” karşı, 
3001-5000 TL olanların %37,3’u “Devlete” karşı, 5001 TL ve üstü olanların %27,7’si 
“Cumhurbaşkanı’na” ve 2001-3000 TL olanların %3,8’i Dini cemaat ve gruplara kar-
şı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.18). 

İkinci tercihte en dikkat çekici durum ailesinin aylık ortalama geliri 5001 TL ve 
üstü olanların düşüncelerinde çok keskin bir değişim olmuş olmasıdır. Birinci tercihte 
5001 TL ve üstü olanların %60,7’sinin darbenin “Hükümete/İktidara” karşı yapılmış 
olduğunu ifade etmelerine karşılık; ikinci tercihte, bunların sadece %9,1’inin kanaati-
ni değiştirmediği görülmektedir.

Ailesinin aylık ortalama gelirine bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim 
görülmemektedir. Bunun sebebi, ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kul-
lanılarak tespit edilebilir. 

Ailesinin aylık ortalama gelirine bağlı olarak gençlerin “15 Temmuz darbe giri-
şiminin yapıldığı kişi/kurumlara ilişkin tercihleri, TABLO-3.18’de karşılaştırılmak-
tadır. Birinci tercihte ortalama olarak gençlerin %49,3’ü darbenin “Hükümete/İkti-
dara” karşı yapıldığını ifade etmiş olmasına karşılık, ikinci tercihte bu oran %25’e 
düşmektedir. Dolayısıyla ikinci tercihte darbenin muhatâbı değişmiştir.

Birinci tercihte, ortalamaları göz önüne aldığımızda, darbe girişiminin ana 
muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Hükümet/İktidar” 
(%49,3), ikinci derecede “Millet/Halk” (%19,9) ve üçüncü derecede “Cumhurbaşka-
nı” (%18,8) kabul edilirken; ikinci tercihte, darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi 
olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Devlet” (%28,1) ikinci derecede “Millet/
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Halk” (%27,3) ve üçüncü derecede “Hükümet/İktidar” (%25) kabul edilmektedir. 
İkinci tercihte darbenin muhatâbı olarak Dini cemaat ve grupları kabul edenlerin 
oranında (%1,9) bir artma olmaktadır. 

Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi 
olan kişi/kurumlara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralık-
ları (min-max) TABLO-3.18’de görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Ailenin aylık ortalama gelirine göre darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan 
kişi/kurumlara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, dar-
be girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlar ile ilgili gençlerin verdikleri 
birinci tercihte ki cevaplara göre, Hükümet/ İktidar, Cumhurbaşkanı diyen grupların 
zihinleri biraz karışıktır. Buna karşılık ikinci tercihte, Hükümet/ İktidar, Millet/ Halk 
diyen grupların zihinleri fazla karışık; Devlet diyenlerin zihinleri biraz karışıktır.

Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim ol-
ması, gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Benzer bir durumun, darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu göz 
önüne alırsak, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülmesi 
gerektiği sonucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbe-
nin hedeflerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.
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TABLO-3.18: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin 

Ana Hedefi Olan Kişi /Kurumlar

Ailenin ortalama
aylık geliri (TL)

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)
Hükümete/

İktidara
Millete/
Halka Devlete Cumhurbaş-

kanına
Dini Cemaat ve 

Gruplara

Te
rc

ih
 1

0 -1000 48,6 20,0 15,1 16,3
1001 -1500 50,2 18,8 12,2 18,2 0,6
1501 -2000 48,7 20,7 8,4 22,2
2001 -3000 48,4 22,0 10,2 19,4
3001 -5000 50,5 17,2 7,5 24,7
5001 ve Üstü 60,7 17,9 10,7 10,7

Ortalama 49,3 19,9 11,8 18,8 0,1
Değişim Bandı 
(Min-Max) 48,6-60,7 17,2-22,0 7,5-15,1 10,7-24,7 0-0,6

Bant Uzunluğu 12,1 4,8 7,6 14 0,6

Te
rc

ih
 2

0 -1000 24,4 28,3 28,3 17,2 1,8
1001 -1500 29,9 25,0 26,4 18,3 0,4
1501 -2000 26,2 27,9 26,6 17,0 2,2
2001 -3000 20,9 27,2 28,5 19,6 3,8
3001 -5000 19,3 24,1 37,3 15,7 3,6
5001 ve Üstü 9,1 45,5 22,7 22,7

Ortalama 25,0 27,3 28,1 17,8 1,9
Değişim Bandı 
(Min-Max) 9,1-29,9 24,1-45,5 22,7-37,3 15,7-22,7 0-3,8

Bant Uzunluğu 20,8 21,1 14,6 7 3,8
Sonuç Azalma Artma Artma Azalma Artma

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “15 Temmuz 
darbe girişimi daha çok kime karşı yapılmıştır? sorusuna gençlerin verdiği cevap-
lar incelendiğinde, sonuçlar, 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan 
kişi/kurumlara ilişkin genel eğilim ile aynıdır (TABLO-3.19). Ayrıca gencin eline ge-
çen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemektedir.

Birinci tercihte sorulan soruya, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne al-
dığımızda, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı 2001 TL ve üstü olanların 
%68’i darbenin “Hükümete/İktidara” karşı, 1001-2000 TL olanların %27,3’ü “Mil-
lete/Halka” karşı, 0-400 TL olanların %13,8’i “Devlete” karşı, 501-750 TL olanların 
%23’ü “Cumhurbaşkanı’na” karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.19). 

Demografik diğer özelliklere göre yapılan değerlendirmede en dikkat çekici 
husus, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı 2001 TL ve üstü olanların 
%68’inin, en yüksek oran olarak, darbenin “Hükümete/iktidara” karşı yapıldı-
ğını ifade etmiş olmasıdır. Diğer demografik özelliklerde böyle bir durumla 
karşılaşılmamıştır.
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Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ne olursa olsun, gençler, darbenin 
ana hedefinin “Hükümet/İktidar olduğu kanaatindeler. Bu durumun gencin eline ge-
çen ortalama aylık para miktarından bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ikinci 
tercihte eğilimlerde ciddi değişiklikler meydana gelmektedir.

İkinci tercihte, sorulan soruya, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne 
aldığımızda, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı 501-750 TL olanla-
rın %27,8’i darbenin “Hükümete/İktidara” karşı, 2001 TL ve üstü olanların %35’i 
“Millete/Halka” karşı, 1001-2000 TL olanların %40’i “Devlete” karşı ve %28,9’u 
“Cumhurbaşkanı’na” ve 2001 TL ve üstü olanların %5’i Dini cemaat ve gruplara 
karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.19). 

İkinci tercihte en dikkat çekici durum gencin eline geçen ortalama aylık para 
miktarı 2001 TL ve üstü olanların düşüncelerinde çok keskin bir değişim olmuş 
olmasıdır. Birinci tercihte 2001 TL ve üstü olanların %68’inin darbenin “Hükümete/
İktidara” karşı yapılmış olduğunu ifade etmelerine karşılık; ikinci tercihte bunların 
sadece %10’nun kanaatini değiştirmediği görülmektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak düşüncelerde an-
lamlı bir değişim görülmemektedir. Bunun sebebi, ayrı bir çalışma yapılarak ve mü-
lakat yöntemi kullanılarak tespit edilebilir. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak gençlerin 15 
Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlarla ilgili tercih-
leri, TABLO-3.19’da karşılaştırılmaktadır. Birinci tercihte ortalama olarak gençlerin 
%49,4’ü darbenin “Hükümete/İktidara” karşı yapıldığını ifade etmiş olmasına karşı-
lık ikinci tercihte bu oran %25,1’e düşmektedir. Dolayısıyla ikinci tercihte darbenin 
muhatâbı değişmiştir.

Birinci tercihte, ortalamaları göz önüne aldığımızda, darbe girişiminin ana muha-
tabı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Hükümet/İktidar” (%49,4), 
ikinci derecede “Millet/Halk” (%19,9) ve üçüncü derecede “Cumhurbaşkanı” 
(%18,7) kabul edilirken; ikinci tercihte, darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi olan 
kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Devlet” (%28) ikinci derecede “Millet/Halk” 
(%27,2) ve üçüncü derecede “Hükümet/İktidar” (%25,1) kabul edilmektedir. İkinci 
tercihte darbenin muhatabı olarak Dini cemaat ve grupları kabul edenlerin oranında 
(%1,9) bir artma olmaktadır. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak darbe girişiminin 
ana muhatabı /hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere 
göre iç dağılım aralıkları (min-max) TABLO-3.19’da görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre darbe girişiminin ana 
muhatabı/hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
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önüne aldığımızda, gençlerin verdikleri birinci tercihte ki cevaplara göre, darbenin, 
Hükümete/ İktidara yapıldığını söyleyen grubun zihni oldukça karışık, Devlete karşı 
yapıldığını söyleyen grubun zihni biraz karışıktır. Buna karşılık ikinci tercihte Dini 
cemaat ve gruplara karşı yapıldı diyenler hariç diğerlerinin zihni karışıktır. İkinci 
tercihte zihni en karışık olan grup, darbenin Millete/ Halka karşı yapıldığını söyleyen 
gruptur. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak ikinci tercihte böy-
lesi bir değişim olması, gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu gös-
termektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Benzer bir durumun, darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu göz 
önüne alırsak, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülmesi 
gerektiği sonucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbe-
nin hedeflerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.19: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
Ana Hedefi Olan Kişi /Kurumlar

Gencin 
Eline Geçen 

Aylık Ortalama 
Para Miktarına (TL)

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhurbaş-

kanına
Dini Cemaat ve 

Gruplara

Te
rc

ih
 1

0 -400 50,8 18,2 13,8 16,8 0,4
401 -500 48,8 20,5 12,2 18,5
501 -750 48,4 19,7 8,9 23,0
751 -1000 46,3 21,1 11,4 21,1
1001 -2000 45,5 27,3 9,1 18,2
2001 ve Üstü 68,0 20,0 12,0

Ortalama 49,4 19,9 11,8 18,7 0,1
Değişim Bandı 
(Min-Max) 45,5-68 18,2-27,3 0-13,8 12-23 0-0,4

Bant Uzunluğu 22,5 9,1 13,8 11 0,4

Te
rc

ih
 2

0 -400 26,6 27,6 25,4 19,2 1,2
401 -500 24,8 29,1 29,1 14,9 2,2
501 -750 27,8 23,9 28,4 18,8 1,1
751 -1000 22,7 28,2 27,3 17,3 4,5
1001 -2000 17,8 13,3 40,0 28,9
2001 ve Üstü 10,0 35,0 30,0 20,0 5,0

Ortalama 25,1 27,2 28,0 17,8 1,9
Değişim Bandı 
(Min-Max) 10-27,8 13,3-35 25,4-40 14,9-28,9 0-5

Bant Uzunluğu 17,8 21,7 14,6 14 0,5
Sonuç Azalma Artma Artma Azalma Artma
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Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak “15 Temmuz 
darbe girişimi daha çok kime karşı yapılmıştır? sorusuna gençlerin verdiği cevap-
lar incelendiğinde, sonuçlar, 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi olan 
kişi/kurumlara ilişkin genel eğilim ile aynıdır (TABLO-3.20). Ayrıca gencin hayatının 
büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemektedir.

Birinci tercihte, sorulan soruya, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne 
aldığımızda, gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer ilçe olanların %50,4’ü’i 
darbenin “Hükümete/İktidara” karşı, şehir olanların %20,6’sı “Millete/Halka” karşı, 
ilçe olanların %17,2’i “Devlete” karşı, köy olanların %21,3’ü “Cumhurbaşkanı’na” 
karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.20). 

Demografik diğer özelliklere göre yapılan değerlendirmede en dikkat çekici 
husus, hayatının büyük bir kısmını yurt dışında geçiren gençlerin %100’ünün, 
en yüksek oran olarak, darbenin “Hükümete/İktidara” karşı yapıldığını ifade 
etmiş olmasıdır. Bunun nedeni, uzun yıllar yurt dışında yaşamaktan dolayı ya-
bancıların kendilerine ve Türkiye yönetimine karşı takındığı tavrın meydana 
getirdiği şuur altı ile ilgili olabilir. 

Türkiye’nin güçlenmesi, sanayileşmesi ve kalkınması için çalışan ve Batı’nın is-
teklerine karşı çıkan tüm iktidarlar, Batı tarafından kötülenmiş ve Batı destekli dar-
belerle düşürülmüştür.

Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer ne olursa olsun, gençler, 
darbenin ana hedefinin “Hükümet/İktidar olduğu kanaatindeler. Bu durumun 
gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yerden bağımsız olduğunu söyle-
yebiliriz. Ancak ikinci tercihte eğilimlerde ciddi değişiklikler meydana gelmek-
te ve fakat oranlar birbirine daha çok yaklaşmaktadır. 

İkinci tercihte, sorulan soruya, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne al-
dığımızda, gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer şehir olanların %26,8’i 
darbenin “Hükümete/İktidara” karşı ve %29,1’i “Millete/Halka” karşı, köy/kasaba 
olanların %28,6’sı “Devlete” karşı ve ilçe olanların %22,6’sı “Cumhurbaşkanı’na” ve 
%2,2’si Dini cemaat ve gruplara karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.20). 

İkinci tercihte en dikkat çekici durum gencin hayatının büyük bir kısmını 
geçirdiği yere bağlı olarak düşüncelerinde çok keskin bir değişim olmuş olma-
sıdır. Birinci tercihte darbenin “Hükümete/İktidara” karşı yapılmış olduğunu 
ifade edenlerin, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yerden bağımsız olarak 
ikinci tercihlerinde, birinci tercihteki oranların yaklaşık %50 civarında azalmış 
olması, çok dikkat çekicidir.

Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak düşüncelerde 
anlamlı bir değişim görülmemektedir. Bunun sebebi, ayrı bir çalışma yapılarak 
ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edilebilir. 
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Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak gençlerin 15 
Temmuz darbe girişiminin ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlarla ilgili tercih-
leri, TABLO-3.20’de karşılaştırılmaktadır. Birinci tercihte ortalama olarak gençlerin 
%49,3’ü darbenin “Hükümete/İktidara” karşı yapıldığını ifade etmiş olmasına karşı-
lık ikinci tercihte bu oran %25,1’e düşmektedir. 

Birinci tercihte, ortalamaları göz önüne aldığımızda, darbe girişiminin ana muha-
tabı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Hükümet/İktidar” (%49,3), 
ikinci derecede “Millet/Halk” (%19,8) ve üçüncü derecede “Cumhurbaşkanı” 
(%18,8) kabul edilirken; ikinci tercihte, darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi olan 
kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Devlet” (%28) ikinci derecede “Millet/Halk” 
(%27,3) ve üçüncü derecede “Hükümet/İktidar” (%25,1) kabul edilmektedir. İkinci 
tercihte darbenin muhatabı olarak Dini cemaat ve grupları kabul edenlerin oranında 
(%1,9) bir artma olmaktadır. 

Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak darbe girişiminin 
ana muhatabı/hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere 
göre iç dağılım aralıkları (min-max) TABLO-3.60’da görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere göre darbe girişiminin 

ana muhatabı/hedefi olan kişi/kurumlara ilişkin değişim bantlarının uzunluk-

larını göz önüne aldığımızda; darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi olan kişi/

kurumlar ile ilgili gençlerin birinci tercih ve ikinci tercihte ki cevaplarına göre, 

tüm grupların homojen ve verdikleri kararlarda zihinlerinin çok net olduğu 

görülmektedir.

Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak ikinci ter-

cihte böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var 

olduğunu göstermektedir. Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe 

girişiminin tasfiyesine ilişkin süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana 

çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale 

geleceği unutulmamalıdır.

Benzer bir durumun, darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu 

göz önüne alırsak, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde 

yürütülmesi gerektiği sonucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik 

savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.
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TABLO-3.20: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
Ana Hedefi Olan Kişi/Kurumlar

Hayatın 
Büyük Bir Kısmının Geçi-

rildiği Yer

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)
Hükümete/

İktidara
Millete/
Halka Devlete Cumhurbaş-

kanına
Dini Cemaat 
ve Gruplara

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 49,8 19,2 9,3 21,3 0,3
İlçe 50,4 19,1 17,2 13,0 0,3
Şehir 48,3 20,6 10,2 20,9
Yurt dışı 100,0

Ortalama 49,3 19,8 11,9 18,8 0,1

Değişim Bandı (Min-Max)* 48,3-50,4 
/100 19,1-20,6 9,3-17,2 13,0-21,3 0-0,3

Bant * Uzunluğu 2,7 1,5 7,9 8,3 0,3

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 23,8 25,9 28,6 20,0 1,7
İlçe 23,2 24,8 27,1 22,6 2,2
Şehir 26,8 29,1 28,2 14,1 1,7
Yurt dışı

Ortalama 25,1 27,3 28,0 17,8 1,9
Değişim bandı (Min-Max)* 23,2-26,8 24,8-29,1 27,1-28,6 14,1-22,6 0-2,2
Band* uzunluğu 3,6 4,3 1,5 8,5 2,2

Sonuç Azalma Artma Artma Azalma Artma
*Yurt Dışı Hariç

Gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha 
çok kime karşı yapılmıştır?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
sonuçlar, 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi olan kişi/kurumlara 
ilişkin genel eğilim ile aynıdır (TABLO-3.21). Ayrıca gencin şu anda yaşadığı yere 
bağlı olarak anlamlı bir değişim de görülmemektedir.

Birinci tercihte, sorulan soruya, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne 
aldığımızda, şu anda köy/kasaba yaşayanların %52,6’sı darbenin “Hükümete/İkti-
dara” karşı, şehirde yaşayanların %21,1’i “Millete/Halka” karşı, ilçede yaşayanların 
%13,9’u “Devlete” karşı, köy/kasabada yaşayanların %21,8’i “Cumhurbaşkanı’na” 
karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.21). 

Gencin şu anda yaşadığı yer ne olursa olsun, gençler, darbenin ana hedefinin “Hü-
kümet/İktidar olduğu kanaatindeler. Bu durumun, gencin şu anda yaşadığı yerden ba-
ğımsız olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ikinci tercihte eğilimlerde ciddi değişiklikler 
meydana gelmekte ve fakat oranlar birbirine daha çok yaklaşmaktadır. 

İkinci tercihte, sorulan soruya, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığı-
mızda, gencin şu anda yaşadığı yer şehir olanların %25,6’sı darbenin “Hükümete/İktida-
ra” karşı ve köy/kasaba olanların %28,9’u “Millete/Halka” karşı, şehir olanların %28,3’ü 
“Devlete” karşı ve köy/kasaba olanların %22,3’ü “Cumhurbaşkanı’na” ve şehir olanların 
%2,1’i, Dini cemaat ve gruplara karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.21). 
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İkinci tercihte en dikkat çekici durum, birinci tercihe nazaran şu anda yaşadığı 
yere bağlı olarak gencin düşüncelerinde çok keskin bir değişim olmuş olmasıdır. 
Birinci tercihte darbenin “Hükümete/İktidara” karşı yapılmış olduğunu ifade eden-
lerin, şu anda yaşadığı yerden bağımsız olarak ikinci tercihlerinde, birinci tercihteki 
oranların yaklaşık %50 civarında azalmış olması, çok dikkat çekicidir.

Gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim gö-
rülmemektedir. Bunun sebebi, ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kulla-
nılarak tespit edilebilir. 

Gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin 
ana muhatâbı/hedefi olan kişi/kurumlarla ilgili tercihleri, TABLO-3.21’de karşılaştı-
rılmaktadır. Birinci tercihte ortalama olarak gençlerin %49,5’i darbenin “Hükümete/
İktidara” karşı yapıldığını ifade etmiş olmasına karşılık ikinci tercihte bu oran %25’e 
düşmektedir. 

Birinci tercihte, ortalamaları göz önüne aldığımızda, darbe girişiminin ana 
muhatabı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Hükümet/İktidar” 
(%49,5), ikinci derecede “Millet/Halk” (%19,9) ve üçüncü derecede “Cumhurbaşka-
nı” (%18,8) kabul edilirken; ikinci tercihte, darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi 
olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Devlet” (%27,8) ikinci derecede “Millet/
Halk” (%27,3) ve üçüncü derecede “Hükümet/İktidar” (%25) kabul edilmektedir. 
İkinci tercihte darbenin muhatabı olarak dini cemaat ve grupları kabul edenlerin 
oranında (%1,8) bir artma olmaktadır. 

Gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi 
olan kişi/kurumlara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralık-
ları (min-max) TABLO-3.21’de görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin şu anda yaşadığı yere göre darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi olan 
kişi/kurumlara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, dar-
be girişiminin ana muhatabı/hedefi olan kişi/kurumlar ile ilgili gençlerin verdikleri 
birinci ve ikinci tercihte ki cevaplara göre, tüm grupların verdikleri kararlarda zihin-
leri çok nettir. 

Gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim olma-
sı, gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır. Benzer bir du-
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rumun, darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu göz önüne alırsak, 
FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülmesi gerektiği so-
nucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedefle-
rine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir. 

TABLO-3.21: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi /Kurumlar

Şu Anda 
Yaşanılan Yer

“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü daha çok kimdir?” (%)
Hükümete/

İktidara
Millete/
Halka Devlete Cumhurbaş-

kanına
Dini cemaat
ve gruplara

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 52,6 15,0 10,5 21,8
İlçe 48,6 17,3 13,9 20,2
Şehir 49,3 21,1 11,4 18,1 0,2

Ortalama 49,5 19,9 11,7 18,8 0,1
Değişim Bandı 
(Min-Max) 48,6-52,6 15,0-21,1 10,5-13,9 18,1-21,8 0-0,2

Bant Uzunluğu 4 6,1 3,4 3,7 0,2

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 19,8 28,9 28,1 22,3 0,8
İlçe 25,6 28,4 25,0 19,9 1,1
Şehir 25,6 26,9 28,3 17,1 2,1

Ortalama 25,0 27,3 27,8 18,1 1,8
Değişim Bandı 
(Min-Max) 19,8-25,6 26,9-28,9 25,0-28,3 17,1-22,3 0,8-2,1

Bant Uzunluğu 5,8 2 3,3 5,2 1,3
Sonuç Azalma Artma Artma Azalma Artma

Gencin yaşadığı konuta bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok 
kime karşı yapılmıştır?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, so-
nuçlar, 15 Temmuz darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi olan kişi/kurumlara iliş-
kin genel eğilim ile aynıdır (TABLO-3.22). Ayrıca gencin yaşadığı konuta bağlı olarak 
anlamlı bir değişim de görülmemektedir.

Birinci tercihte, sorulan soruya, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne al-
dığımızda, apart dairede yalnız yaşayanların %66,7’si darbenin “Hükümete/İktidara” 
karşı ve %33,3’ü “Millete/Halka” karşı, apart dairede arkadaşıyla birlikte yaşayanla-
rın %17,6’sı “Devlete” karşı, evde yalnız yaşayanların %31,3’ü “Cumhurbaşkanı’na” 
karşı yapıldığı cevabını vermişlerdir (TABLO-3.22). 

İkinci tercihte, sorulan soruya, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne 
aldığımızda, apart dairede arkadaşıyla birlikte yaşayanların %29,8’i darbenin “Hü-
kümete/İktidara” karşı, apart dairede yalnız yaşayanların %40’ı “Millete/Halka” karşı 
ve %60’ı “Devlete” karşı ve evde yalnız yaşayanların %28,6’sı “Cumhurbaşkanı’na” 
ve ailesi ile birlikte evde yaşayanların %2,2’si, Dini cemaat ve gruplara karşı yapıldığı 
cevabını vermişlerdir (TABLO-3.22). 
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İkinci tercihte en dikkat çekici durum, birinci tercihte darbenin “Hükümete/
İktidara” karşı yapılmış olduğunu ifade edenlerin düşüncelerinde çok keskin bir de-
ğişim olmuş olmasıdır. 

Gencin yaşadığı konuta bağlı olarak düşüncelerinde anlamlı bir değişim görülme-
mektedir. Bunun sebebi, ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak 
tespit edilebilir. 

Gencin yaşadığı konuta bağlı olarak gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin ana 
muhatabı/hedefi olan kişi/kurumlarla ilgili tercihleri, TABLO-3.22’de karşılaştırıl-
maktadır. Birinci tercihte ortalama olarak gençlerin %49,2’si darbenin “Hüküme-
te/İktidara” karşı yapıldığını ifade etmiş olmasına karşılık ikinci tercihte bu oran 
%25,2’ye düşmektedir. 

Birinci tercihte, ortalamaları göz önüne aldığımızda, darbe girişiminin ana 
muhatabı/hedefi olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Hükümet/İktidar” 
(%49,2), ikinci derecede “Millet/Halk” (%19,9) ve üçüncü derecede “Cumhurbaşka-
nı” (%18,9) kabul edilirken; ikinci tercihte, darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi 
olan kişi/kurumlar olarak birinci derecede “Devlet” (%27,9) ikinci derecede “Millet/
Halk” (%27,3) ve üçüncü derecede “Hükümet/İktidar” (%25,2) kabul edilmektedir. 
İkinci tercihte darbenin muhatabı olarak dini cemaat ve grupları kabul edenlerin 
oranında (%1,9) bir artma olmaktadır. 

Gencin yaşadığı konuta bağlı olarak darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi olan 
kişi/kurumlara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları 
(min-max) TABLO-3.22’de görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin yaşadığı konuta göre darbe girişiminin ana muhatabı/hedefi olan kişi/ku-
rumlara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, darbe giri-
şiminin ana muhatabı/hedefi olan kişi/kurumlar ile ilgili gençlerin verdikleri birinci 
tercihte ki cevaplara göre, darbenin Hükümete/ İktidara, Millete/ Halka, Devlete ve 
Cumhurbaşkanı’na karşı yapıldığını söyleyen grupların zihinleri karışıktır. Özellikle 
darbenin Hükümete/ İktidara karşı yapıldığını söyleyen grubun zihni ileri düzeyde 
karışıktır. Buna karşılık ikinci tercihte, Millete/ Halka, Devlete, Cumhurbaşkanı’na 
karşı yapıldı diyen grupların zihni karışıktır. Özellikle darbenin Devlete karşı yapıl-
dığını söyleyen grubun zihni ileri düzeyde karışıktır.

Gencin yaşadığı konuta bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim olması, 
gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir. 
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Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Benzer bir durumun, darbenin asıl failleri ile ilgili öngörülerde de olduğunu göz 
önüne alırsak, FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülmesi 
gerektiği sonucuna varabiliriz. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbe-
nin hedeflerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir. 

TABLO-3.22: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Hedefi Olan Kişi /Kurumlar

Yaşanan Konut

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime karşı yapılmıştır?” 
(%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhurbaş-

kanına
Dini Cemaat
ve Gruplara

Te
rc

ih
 1

Yurtta 49,5 19,9 11,3 19,1 0,1
Ailemle birlikte evde 50,5 22,2 8,0 19,3
Evde yalnız 31,3 31,3 6,3 31,3
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 47,6 19,6 14,2 18,7
Apart dairede yalnız 66,7 33,3
Apart dairede arkadaşla 49,7 15,0 17,6 17,0 0,7

Ortalama 49,2 19,9 11,9 18,9 0,1
Değişim Bandı (Min-Max) 31,3-66,7 15,0-33,3 6,3-17,6 17,0-31,3 0-0,7
Bant Uzunluğu 35,4 18,3 11,3 14,3 0,7

Te
rc

ih
 2

Yurtta 26,7 27,4 26,8 17,3 1,8
Ailemle birlikte evde 20,9 29,1 30,2 17,6 2,2
Evde yalnız 28,6 28,6 14,3 28,6
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 21,8 29,0 29,5 17,6 2,1
Apart dairede yalnız 40,0 60,0
Apart dairede arkadaşla 29,8 21,4 27,5 19,8 1,5

Ortalama 25,2 27,3 27,9 17,7 1,9
Değişim Bandı (Min-Max) 20,9-29,8 21,4-40,0 14,3-60,0 17,3-28,6 1,5-2,2
Bant Uzunluğu 8,9 18,6 45,7 11,3 0,7

Sonuç Azalma Artma Artma Azalma Artma
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3.3. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Mağdurları
Bu alt bölümde, 15 Temmuz darbe girişiminin ana mağdurlarına ilişkin önce ge-

nel Türkiye ortalaması verilecek; sonra gençlerin darbenin ana mağdurlarına ilişkin 
düşünceleri, demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

3.3.1. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Mağdurlarına/En Çok Zarar Verdiği Kişi /Kurumlara 
İlişkin Genel Ortalama Durum
Darbe girişiminin mağdurunun kim olduğu sorusu, darbenin kime karşı yapıldığı 

sorusundan farklı bir boyuta vurguda bulunmaktadır. Darbe girişimi, örneğin ağırlık-
lı olarak kabul edildiği üzere hükümete/devlete karşı yapılmış olabilir, ancak mağdu-
ru hükümet mi/devlet mi yoksa başka bir kesim mi? 

Bunu anlamak için araştırmada “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha 
çok kime zarar verdi?” sorusuna yer verdik ve katılımcılardan bu soruya da önem 
sırasını belirterek iki aşamalı cevap vermelerini istedik. 

Birinci aşamada verilen cevaplara göre (TABLO-3.23), darbe girişiminin mağdu-
ru Millettir/Halktır (%60,4). Yaptıkları/aktörü oldukları darbe girişimi ile FETÖ’nün 
de bu işten zararlı çıktığını ifade edenlerin oranı ise az değildir (%21,2).

İkinci aşamadaki cevaplara bakıldığında, darbe girişiminin mağdurunun bu se-
fer kısmi bir oran farkıyla öncelikle “Devlet” (%31,8), takiben “Millet/Halk” (%20
,9) ifade edildiği görülmektedir (TABLO-3.23). Ancak önemli bir tespit olarak ifade 
etmek gerekirse, ikinci aşama cevaplar arasında darbenin mağdurları arasında, 
oldukça yüksek sayılabilecek bir oranda olmak üzere, “Diğer dini cemaatler ve 
gruplar” seçeneğine de yer verilmiştir (%24,3). 

Gençlerin “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” soru-
suna ilişkin verdikleri cevaplar TABLO-3.69’da karşılaştırılmaktadır. TABLO-3.23’te 
görülebileceği gibi gençlere göre darbenin en çok zarar verdiği kişi/kurumlar; bi-
rinci tercihte, “Millet/Halk” (%60,4), F. Gülen hareketi (%21,2) “Hükümet/İktidar” 
(%8,3), “Devlet” (%7), diğer Dini cemaat ve gruplar (%2,8) ve “Cumhurbaşkanı” 
(%0,4) iken; ikinci tercihte, “Millet/Halk” (%20,9), F. Gülen hareketi (%11,5) “Hü-
kümet/İktidar” (%10,4), “Devlet” (31,8), diğer Dini cemaat ve gruplar (%24,3) ve 
“Cumhurbaşkanı” (%1) olmuştur.

Birinci tercihte, ortalama olarak, gençlerin %60,4’ü, darbenin “Millet/Halk”a 
en çok zarar verdiğini ifade ederken ikinci tercihte bu oran %20,9’a düşmek-
tedir. Birinci tercihte, gençlerin, ortalama olarak, %21,2’si darbenin F. Gülen 
hareketine en çok zarar verdiğini ifade ederken; ikinci tercihte bu oran, %11,5’e 
düşmektedir. Bu iki durumda bir azalma olmuştur.
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Birinci tercihte gençlerin %7’si darbenin devlete en çok zarar verdiğini ifade eder-
ken; ikinci tercihte bu oran %31,8’e yükselmektedir. Birinci tercihte gençlerin %2,8’i 
darbenin diğer dini cemaat ve gruplara en çok zarar verdiğini ifade ederken; ikinci 
tercihte bu oran %24,3’e yükselmektedir. Birinci tercihte gençlerin %0,4’ü darbenin 
Cumhurbaşkanı’na en çok zarar verdiğini ifade ederken; ikinci tercihte bu oran %1’e 
yükselmektedir. Bu üç durumda bir yükselme olmaktadır.

Böylesi bir değişimin meydana gelmesi, bir eğilimin önemli bir göstergesi-
dir. Böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur altında ciddi bir sıkıntının var 
olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesi-
ne ilişkin süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi 
yansıtmaktadır. İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutul-
mamalıdır.

FETÖ’ye karşı verilen mücadele, çok hassas bir şekilde yürütülmesi gerek-
mektedir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine 
daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.23: 15 Temmuz Darbe Girişiminin Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” (%)
Tercih-1 Tercih-2

Darbenin Mağdurları
Katılımcı

Sayısı
%

Katılımcı 
Sayısı

% Sonuç

Hükümete/İktidara 114 8,3 120 10,4 Artma
Millete/Halka 832 60,4 240 20,9 Azalma
Devlete 96 7,0 366 31,8 Artma
Cumhurbaşkanına 6 0,4 12 1,0 Artma
F. Gülen hareketine 292 21,2 132 11,5 Azalma
Diğer dini cemaat ve gruplara 38 2,8 280 24,3 Artma

Toplam-Ortalama 1378 100,0 1150 100,0

3.3.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ana Mağdurlarına/ En Çok Zarar Verdiği Kişi/Kurumlara 
İlişkin Görüşlerin Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusuna 

gençlerin verdiği cevaplar, “Yaş, Cinsiyet, Eğitim/Öğretim durumu, Eğitim-Öğretim 
alanı, Meslek, Ailenin ortalama aylık geliri, Gencin eline geçen aylık para miktarı, 
Gencin yaşadığı konu, Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer, Gencin şu 
anda yaşadığı yer” gibi demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir:

Cinsiyete bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçlar, 15 Temmuz darbe girişi-
minin daha çok zarar verdiği kişi/kurumlara ilişkin genel eğilim ile aynıdır (TABLO-3.24). 
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Birinci tercihte, kadınların %9,2’si; erkeklerin %7,4’ü, darbenin ana mağdu-
runun “Hükümet/İktidar” olduğu, kadınların %59,9’u; erkeklerin %60,8’i “Millet/
Halk” olduğu, kadınların %7’si; erkeklerin %7’si “Devlet” olduğu, kadınların %0,1’i; 
erkeklerin %0,9’u “Cumhurbaşkanı” olduğu, kadınların %20,9’u, erkeklerin %21,4’ü 
F. Gülen Hareketi olduğu ve kadınların %3’ü; erkeklerin %2,6’sı diğer Dini cemaat ve 
gruplar olduğu kanaatindedirler (TABLO-3.24). 

İkinci tercihte; kadınların %10,4’ü; erkeklerin %10,4’ü, darbenin ana mağdu-
runun “Hükümet/İktidar” olduğu, kadınların %20,8’i; erkeklerin %20,9’u “Millet/
Halk” olduğu, kadınların %30,3’ü; erkeklerin %33,2’si “Devlet” olduğu, kadınların 
%1,1’i; erkeklerin %1,0’i “Cumhurbaşkanı” olduğu, kadınların %12,4’ü, erkeklerin 
%10,6’sı F. Gülen Hareketi olduğu ve kadınların %24,9’u; erkeklerin %23,9’u diğer 
dini cemaat ve gruplar olduğu kanaatindedirler (TABLO-3.24). 

Cinsiyete bağlı olarak gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin daha çok zarar 
verdiği kişi/kurumlarla ilgili tercihleri, TABLO-3.24’te karşılaştırılmaktadır. Tabloda 
görülebileceği gibi tercihler arasında darbe girişiminin daha çok zarar verdiği kişi/
kurumlarla ilişkin düşüncelerde genel eğilime uygun olarak çok ciddi bir değişiklik 
olduğu görülmektedir. Ancak cinsiyete bağlı olarak seçenekler arasında ciddi bir 
değişim yoktur.

Cinsiyete bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur 
altında ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır.

TABLO-3.24: Cinsiyet Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

Cinsiyet

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhur-

başkanına
F. Gülen 

Hareketine

Diğer Dini 
Cemaat ve 
Gruplara

Te
rc

ih
 1

Kadın 9,2 59,9 7,0 0,1 20,9 3,0
Erkek 7,4 60,8 7,0 0,9 21,4 2,6

Ortalama 8,3 60,4 7,0 0,4 21,2 2,8
Değişim Bandı 
(Min-Max) 7,4-9,2 59,9-60,8 7,0-7,0 0,1-0,9 20,9-21,4 2,6-3,0

Bant Uzunluğu 1,8 0,9 0 0,8 0,5 0,4

Te
rc

ih
 2

Kadın 10,4 20,8 30,3 1,1 12,4 24,9
Erkek 10,4 20,9 33,2 1,0 10,6 23,9

Ortalama 10,4 20,9 31,8 1,0 11,5 24,3
Değişim Bandı 
(Min-Max) 10,4-10,4 20,8-20,9 30,3-33,2 1,1-1,0 10,6-12,4 23,9-24,9

Bant Uzunluğu 0 0,1 2,9 0,1 1,8 1
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma
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Yaşa bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçlar, “15 Temmuz darbe 
girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusuna ilişkin genel eğilim ile aynıdır (TAB-
LO-3.25). Ayrıca yaş düzeyine bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemektedir. 
Her bir tercihin her bir seçeneğinde kendi içerisinde yaşa bağlı ciddi bir değişim 
görülmemektedir.

Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 15-
18 yaş grubunun %62,9’u, darbenin “Millete/Halka” ve %4,6’sı “Diğer Dini Cema-
at ve Gruplara”, 19-22 yaş grubunun %0,9’u “Cumhurbaşkanı’na”, 23-25 yaş gru-
bunun %8,9’u “Devlete” ve %25,2’si “F. Gülen Hareketine”, 26-30 yaş grubunun 
%10,8’i “Hükümete/İktidara” en çok zarar verdiğini ifade etmişlerdir (TABLO-3.25). 

İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 15-18 
yaş grubunun %35,5’i, darbenin “Devlete”, 19-22 yaş grubunun %13,8’i “F. Gülen 
Hareketine”, 23-25 yaş grubunun %12,9’u “Hükümete/İktidara” ve %28,5’i “Diğer 
Dini Cemaat ve Gruplara”, 26-30 yaş grubunun %21,8’i “Millete/Halka” ve %1,4’ü 
“Cumhurbaşkanı’na” en çok zarar verdiğini beyan etmişlerdir (TABLO-3.25). 

En dikkat çekici durum, birinci tercihte 15-18 yaş grubunun %62,9’unun, dar-
benin “Millete/Halka” ve %4,6’sinin de “Diğer Dini Cemaat ve Gruplara”; ikinci 
tercihte de, %35,5’inin “Devlete” ve %24,2’sinin “Diğer Dini Cemaat ve Gruplara” 
en çok zarar verdiğini beyan etmiş olmalarıdır. 

Her iki tercihte de en genç grubun böyle bir sezgisinin olması çok önemlidir.
Dikkat çekici diğer bir durum, 23-25 yaş grubunun %12,9’unun “Hükümete/

İktidara” ve %28,5’i “Diğer Dini Cemaat ve Gruplara” darbenin en çok zarar ve-
receğini ifade etmiş olmalarıdır.

Yaşa bağlı olarak gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin daha çok zarar verdiği 
kişi/kurumlarla ilgili tercihleri, TABLO-3.25’te karşılaştırılmaktadır. Tabloda görüle-
bileceği gibi tercihler arasında darbe girişiminin daha çok zarar verdiği kişi/kurum-
larla ilişkin düşüncelerde genel eğilime uygun olarak çok ciddi bir değişiklik olduğu 
görülmektedir. Ancak aynı düzeyde yaşa bağlı olarak seçenekler arasında çok ciddi 
bir değişim söz konusu değildir.

Yaşa bağlı olarak darbe girişiminin daha çok zarar verdiği kişi/kurumlara iliş-
kin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) TABLO-
3.25’te görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Yaşa göre darbe girişiminin daha çok zarar verdiği kişi/kurumlara ilişkin değişim 
bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, %10 sınırını referans alarak, daha 
çok zarar verdiği kişi/kurumlarla ilgili gençlerin verdikleri hem birinci hem de ikinci 
tercihte ki cevaplara göre, tüm gruplar, verdikleri kararlarda zihinleri çok nettir; yanı 
grup kendi içinde homojendir.

Yaşa bağlı olarak ikinci tercihte ciddi bir değişim olması, gençlerin şuur altında 
15 Temmuz Askeri darbe girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının var olduğunu göster-
mektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülme-
si gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha 
fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.25: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin Daha Çok Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

Yaş

Size göre 15 Temmuz darbe girişi daha çok kime zarar verdi? (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete  Cumhurbaş 

kanına
F. Gülen 

Hareketine

Diğer Dini 
Cemaat ve 
Gruplara

Te
rc

ih
 1

15 -18 5,8 62,9 7,3 19,3 4,6
19 -22 9,7 59,7 6,6 0,9 19,9 3,1
23 -25 5,2 59,3 8,9 25,2 1,4
26 -30 10,8 60,1 5,7 0,7 20,0 2,6

Ortalama 8,3 60,4 7,0 0,4 21,2 2,8
Değişim Bandı 
(Min-Max) 5,2-10,8 59,3-62,9 5,7-8,9 0-0,9 19,3-25,2 1,4-4,6

Bant Uzunluğu 5,6 3,6 3,2 0,9 5,9 3,2

Te
rc

ih
 2

15 -18 6,6 20,4 35,5 0,5 12,8 24,2
19 -22 10,7 19,9 29,6 1,0 13,8 25,0
23 -25 12,9 20,5 28,8 1,0 8,3 28,5
26 -30 10,4 21,8 33,1 1,4 12,0 21,3

Ortalama 10,4 20,9 31,8 1,0 11,5 24,3
Değişim Bandı 
(Min-Max) 6,6-12,9 19,9-21,8 28,8-35,5 0,5-1,4 8,3-13,8 21,3-28,5

Bant Uzunluğu 6,3 0,9 6,7 0,9 5,5 7,2
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok 
kime zarar verdi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçların, 
“15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusuna verilen cevaplara 
ilişkin genel eğilim ile aynı olduğu görülmektedir (TABLO-3.26). Ayrıca eğitim/öğre-
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tim durumuna bağlı olarak anlamlı bir değişim de görülmemektedir. Her bir tercihin 
her bir seçeneğinde kendi içerisinde eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak çok ciddi 
bir değişim yoktur.

Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 
İlköğretim/Ortaokul Eğitimi alan gençlerin %11,8’i darbenin “Hükümete/İktida-

ra” ve %1,5’i “Cumhurbaşkanı’na”, Lise Eğitimi alanların %62,6’sı “Millete/Halka”, 
Ön Lisans Eğitimi alanların %23,2’si “F. Gülen hareketine”, Yüksek Lisans/Doktora 
Eğitimi alanların %3’ü “Diğer Dini cemaat ve gruplara” en çok zarar verdiğini beyan 
etmişlerdir (TABLO-3.26).

İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 
İlköğretim/Ortaokul Eğitimi alan gençlerin %26,4’ü darbenin “Millete/Halka”, 

Lise Eğitimi alanların %1,9’u “Cumhurbaşkanı’na” ve %13,1’i “F. Gülen hareketine”, 
Ön Lisans Eğitimi alanların %33,8’i “F. Gülen hareketine”, Yüksek Lisans/Doktora 
Eğitimi alanların %33,6’sı “Hükümete/İktidara” ve %32,1’i “Diğer Dini cemaat ve 
gruplara” en çok zarar verdiğini beyan etmişlerdir (TABLO-3.26).

15 Temmuz darbe girişiminin en çok zarara verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci ve 
ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Eğitim/öğretim 
durumuna bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim görülmemektedir. Bunun 
sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edilebilir. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak gençlerin, 15 Temmuz darbe girişiminin 
en çok zarara verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci ve ikinci tercihleri TABLO-3.26’da 
karşılaştırılmaktadır. 

Birinci tercihte, darbeden en çok zarar gören “Millet/Halk” (%58,8-%62,6) ve 
“F. Gülen hareketi” (% 17,6-%23,2) olmak üzere iki kişi/kurum öne çıkmaktadır. 
Gerek bunlar ve gerekse bunlarla diğerlerine ilişkin oranlar arasında çok ciddi bir 
farklılık vardır. Buna karşılık ikinci tercihte darbeden en çok zarar gören, “Millet/
Halk” (%17,2-%26,4), “Devlet” (%24,7-%33,8) ve “Diğer Dini cemaat ve gruplara” 
(%22,2-%32,1) olmak üzere üç kişi/kurum öne çıkmaktadır. Bunlarla ilgili oranlar, 
birinci tercihe nazaran birbirine daha yakındır.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak darbe girişiminin en çok zarar verdiği kişi/
kurumlara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-
max) TABLO-3.26’da görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenli-
ğinin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim durumuna göre darbe girişiminin en çok zarara verdiği kişi/ku-
rumlarla ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, darbe giri-
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şiminin en çok zarar verdiği kişi/kurumlarla ilgili gençlerin verdikleri birinci tercihte 
ki cevaplara göre, tüm grupların verdikleri kararlarda zihinleri çok net olup her bir 
grup kendi içinde homojendir. Buna karşılık ikinci tercihte, %10 sınırına göre, grup-
lar gene homojendir. Ancak Darbenin “Hükümete/ İktidara”, “Devlete” ve “Diğer 
Dini Cemaat ve Gruplara” daha çok zarar verdiğini söyleyen grupların diğerlerine 
nazaran zihni biraz karışık ve gruplarda biraz heterojendir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak ikinci tercihte ciddi bir değişim olması, 
gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının var ol-
duğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülme-
si gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha 
fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.26: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
En Çok Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

Eğitim /
Öğretim durumu

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhur-

başkanına
F. Gülen

Hareketine

Diğer
Dini Cemaat 
ve Gruplara

Te
rc

ih
 1

İlköğretim/Ortaokul 11,8 58,8 7,4 1,5 17,6 2,9
Lise 7,2 62,6 7,2 0,3 20,4 2,4
Ön lisans 8,6 59,6 5,4 0,5 23,2 2,7
Lisans 9,3 59,2 7,6 0,2 20,6 3,0
Yüksek Lisans/Doktora 4,1 60,8 9,3 1,0 22,7 2,1

Ortalama 8,3 60,3 7,0 0,4 21,3 2,7
Değişim Bandı (Min-
Max) 4,1-11,8 58,8-62,6 5,4-9,3 0,2-1,5 17,6-23,2 2,1-3

Bant Uzunluğu 7,7 3,8 3,9 1,3 5,6 0,9

Te
rc

ih
 2

İlköğretim/Ortaokul 11,3 26,4 26,4 7,5 28,3
Lise 12,5 17,2 31,6 1,9 13,1 23,8
Ön Lisans 8,7 21,9 33,8 0,3 10,3 25,1
Lisans 9,1 23,0 32,6 1,3 11,7 22,2
Yüksek Lisans/Doktora 13,6 18,5 24,7 11,1 32,1

Ortalama 10,4 20,9 31,8 1,0 11,5 24,4
Değişim Bandı (Min-
Max) 8,7-13,6 17,2-26,4 24,7-33,8 0-1,9 7,5-13,1 22,2-32,1

Bant Uzunluğu 4,9 9,2 9,1 1,9 5,6 9,9
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma
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Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok 
kime zarar verdi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçların, 
“15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusuna ilişkin genel eğilim 
ile aynı olduğu görülmektedir (TABLO-3.27). Ayrıca eğitim/öğretim alanına bağlı 
olarak anlamlı bir değişim de görülmemektedir. Her bir tercihin her bir seçeneğinde, 
kendi içerisinde eğitim/öğretim alanına bağlı olarak çok ciddi bir değişim yoktur.

“15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusu ile ilgili gençle-
rin birinci tercihlerinde, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 
imam hatip/ilahiyat eğitimi alan gençlerin %10,2’si darbenin “Hükümete/İktidara”, 
teknik eğitim alanların %61,7’si “Millete/Halka” ve %9,6’sı “Devlete”, spor eğitimi 
alanların %0,8’i “Cumhurbaşkanı’na, spor eğitimi alanların %24,4’ü “F. Gülen hare-
ketine”, sosyal eğitim alanların %3’7’si “Diğer Dini cemaat ve gruplara” en çok zarar 
verdiğini beyan etmişlerdir (TABLO-3.27).

Gençlerin ikinci tercihlerinde, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne al-
dığımızda, imam hatip/ilahiyat eğitimi alan gençlerin %12,8’i darbenin “Hükümete/
İktidara” ve %22,6’sı, “Millete/Halka”, teknik eğitim alanların %39,9’u Devlete” ve 
%14,6’sı “F. Gülen hareketine”, sosyal eğitim alanların %1,8’i “Cumhurbaşkanı’na, 
sağlık eğitimi alanların %28,6’sı “Diğer Dini cemaat ve gruplara” en çok zarar verdi-
ğini beyan etmişlerdir (TABLO-3.27).

15 Temmuz darbe girişiminin en çok zarara verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci 
ve ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Eğitim/öğre-
tim alanına bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim görülmemektedir. Bunun 
sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edilebilir. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak gençlerin, 15 Temmuz darbe girişiminin en 
çok zarara verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci ve ikinci tercihleri TABLO-3.27’de 
karşılaştırılmaktadır. 

Birinci tercihte Darbeden en çok zarar gören, “Millet/Halk” (%57,3-%61,7) ve 
“F. Gülen hareketi” (%17,1-%24,4) olmak üzere iki kişi/kurum öne çıkmaktadır. 
Gerek bunlar ve gerekse bunlarla diğerlerine ilişkin oranlar arasında çok ciddi bir 
farklılık vardır. Buna karşılık ikinci tercihte darbeden en çok zarar gören, “Millet/
Halk” (%19,3-%22,6), “Devlet” (%26,2-%35,9) ve “Diğer Dini cemaat ve gruplar” 
(%19,7-%28,6) olmak üzere üç kişi/kurum öne çıkmaktadır. Bunlarla ilgili oranlar, 
birinci tercihe nazaran birbirine daha yakındır.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak darbe girişiminin en çok zarar verdiği kişi/
kurumlara ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-
max) TABLO-3.27’de görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Eğitim/öğretim alanına göre darbe girişiminin en çok zarar verdiği kişi/kurumlara 
ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, darbe girişiminin en 
çok zarar verdiği kişi/kurumlarla ilgili gençlerin verdikleri birinci tercihte ki cevapla-
ra göre, tüm grupların verdikleri kararlarda zihinleri çok net ve grup çok homojendir. 
Buna karşılık ikinci tercihte, darbe girişimi, Devlete, F. Gülen hareketine ve diğer dini 
cemaat ve gruplara en çok zarar verdi diyen grupların zihni biraz karışık ve gruplar 
da biraz heterojendir.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak ikinci tercihte ciddi bir değişim olması, genç-
lerin şuur altında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının var olduğunu 
göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütül-
mesi gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine 
daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.27: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
En Çok Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

Eğitim /Öğretim 
Alanı

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhurbaş-

kanına
F. Gülen 

Hareketine

Diğer Dini 
Cemaat ve 
Gruplara

Te
rc

ih
 1

Teknik alan 8,3 61,7 9,6 0,4 17,1 2,9
Sağlık 4,9 61,1 8,1 22,7 3,2
Sosyal 9,3 59,6 7,1 0,3 20,1 3,7
İmam hatip/ 
İlahiyat 10,2 60,9 4,3 0,4 23,0 1,3

Genel 8,3 60,7 5,3 0,5 23,3 1,9
Spor 6,9 57,3 7,6 0,8 24,4 3,1

Ortalama 8,3 60,3 7,0 0,4 21,3 2,7
Min-Max 4,9-10,2 57,3-61,7 4,3-9,6 0-0,8 17,1-24,4 1,3-3,7
Bant Uzunluğu 5,3 4,4 5,3 0,8 7,3 2,4

Te
rc

ih
 2

Teknik alan 9,6 20,2 35,9 14,6 19,7
Sağlık 11,8 19,3 34,2 0,6 5,6 28,6
Sosyal 9,2 20,9 31,1 1,8 12,1 24,9
İmam hatip/ilahiyat 12,8 22,6 26,2 1,5 11,8 25,1
Genel 10,3 20,1 34,5 1,1 11,5 22,4
Spor 8,7 21,2 30,8 1,0 14,4 24,0

Ortalama 10,4 20,7 32,0 1,1 11,7 24,1
Min-Max 8,7-12,8 19,3-22,6 26,2-35,9 0-1,8 5,6-14,6 19,7-28,6
Bant Uzunluğu 5,1 3,3 9,7 1,8 9 8,9

Sonuç Artma Azalma Artma Azalma Azalma Artma
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Mesleğe bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçların, “15 Temmuz darbe 
girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusuna ilişkin genel eğilim ile uyumlu olduğu 
görülmektedir (TABLO-3.28). Ayrıca mesleğe bağlı olarak anlamlı bir değişim gö-
rülmemektedir. Her bir tercihin, her bir seçeneğinde kendi içerisinde mesleğe bağlı 
olarak çok ciddi bir değişim yoktur.

Gençler, soruyu iki aşamalı olarak cevaplandırmışlardır.
Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, özel 

sektör çalışanlarının %19,2’si darbenin “Hükümete/İktidara”, ev kadını/kızı olanla-
rın %64,6’sı “Millete/Halka”, çalışmayan/işsizlerin %8,2’si “Devlete”, işçilerin(çalışan) 
%1,3’ü “Cumhurbaşkanı’na”, çalışmayan/işsizlerin %27,6’sı “F. Gülen hareketine” ve 
özel sektör çalışanlarının %4,1’i, “Diğer Dini cemaat ve gruplara” en çok zarar verdi-
ğini belirtmişlerdir (TABLO-3.28). 

İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, eğitici (öğ-
retmen/öğretim elemanı) olanların %13,5’i darbenin “Hükümete/İktidara” özel sektör ça-
lışanlarının %36,7’si “Millete/Halka, %36,7’si “Devlete” ve %1,7’si “Cumhurbaşkanı’na” 
ve esnafın %15,4’ü “F. Gülen hareketine” ve işçilerin (çalışan) %36,1’i “Diğer 
Dini cemaat ve gruplara” en çok zarar verdiğini belirtmişlerdir (TABLO-3.28). 

15 Temmuz darbe girişiminin en çok zarar verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci ve 
ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Mesleğe bağlı 
olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim görülmemektedir. Bunun sebebi ayrı bir 
çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edilebilir. 

Mesleğe bağlı olarak gençlerin, 15 Temmuz darbe girişiminin en çok zarara verdiği 
kişi/kurumlarla ilgili birinci ve ikinci tercihler, TABLO-3.28’de karşılaştırılmaktadır. 

Birinci tercihte Darbeden en çok zarar gören “Millet/Halk” (%54,8-%64,6) ve “F. 
Gülen hareketi” (%18,4-%27,6) olmak üzere iki kişi/kurum öne çıkmaktadır. Gerek 
bunlar ve gerekse bunlarla diğerlerine ilişkin oranlar arasında çok ciddi bir farklı-
lık vardır. Buna karşılık ikinci tercihte darbeden en çok zarar gören, “Millet/Halk” 
(%15,5-%36,7), “Devlet” (%25,6-%36,7) ve “Diğer Dini cemaat ve gruplar (%17,7-
%36,1) olmak üzere üç kişi/kurum öne çıkmaktadır. Bunlarla ilgili oranlar, birinci 
tercihe nazaran birbirine daha yakındır.

Mesleğe bağlı olarak darbe girişiminin en çok zarar verdiği kişi/kurumlar iliş-
kin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) TABLO-
3.28’de görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Mesleğe göre darbe girişiminin en çok zarar verdiği kişi/kurumlara ilişkin deği-
şim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, darbe girişiminin en çok zarar 
verdiği kişi/kurumlarla ilgili gençlerin verdikleri birinci tercihte ki cevaplara göre, 
Hükümete/ İktidara diyen grubun zihni karışık, Millete/ Halka ve F. Gülen hareketine 
diyen grupların zihni ise biraz karışıktır. Buna karşılık ikinci tercihte, darbe girişimi, 
Millete/ Halka ve Dini cemaat ve gruplara diyen grupların zihni çok karışık; Hükü-
mete/ İktidara, Devlete ve F. Gülen hareketine en çok zarar verdi diyen grupların zihni 
biraz karışık ve gruplar da biraz heterojendir.

Mesleğe bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur al-
tında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermek-
tedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürü-
tülmesi gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedef-
lerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.
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TABLO-3.28: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Çok Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

Meslek

Size göre 15 Temmuz darbe girişi daha çok kime zarar verdi? %

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhur-

başkanına
F. Gülen 

Hareketine

Diğer Dini 
Cemaat ve 
Gruplara

Te
rc

ih
 1

Öğrenci 7,8 61,0 7,6 0,5 19,9 3,3
Eğitici (öğretmen /öğretim 
elemanı) 8,6 64,4 6,3 0,6 18,4 1,7

Çalışmayan/işsiz 4,1 59,2 8,2 27,6 1,0
Memur 8,4 60,5 5,9 22,7 2,5
Özel sektör çalışanı 19,2 54,8 2,7 19,2 4,1
İşçi (çalışan) 9,2 57,9 6,6 1,3 22,4 2,6
Ev kadını/kızı 5,2 64,6 6,3 22,9 1,0
Esnaf 8,6 55,8 8,0 0,6 23,3 3,7

Ortalama 8,3 60,4 7,0 0,4 21,2 2,8
Değişim Bandı 
(Min-Max) 4,1-19,2 54,8-64,6 2,7-8,2 0-1,3 18,4-27,6 1,0-4,1

Bant Uzunluğu 15,1 9,8 5,5 1,3 9,2 3,1

Te
rc

ih
 2

Öğrenci 10,1 21,4 33,8 1,2 12,2 21,2
Eğitici (öğretmen/öğretim 
elemanı) 13,5 15,5 28,4 1,3 11,0 30,3

Çalışmayan/işsiz 11,6 22,1 25,6 14,0 26,7
Memur 11,2 14,3 33,7 1,0 11,2 28,6
Özel sektör çalışanı 3,3 36,7 36,7 1,7 3,3 18,3
İşçi (çalışan) 4,9 18,0 29,5 1,6 9,8 36,1
Ev kadını/kızı 10,7 22,7 29,3 6,7 30,7
Esnaf 12,3 22,3 31,5 0,8 15,4 17,7

Ortalama 10,4 20,9 31,8 1,0 11,5 24,3
Değişim Bandı 
(Min-Max) 3,3-13,5 15,5-36,7 25,6-36,7 0-1,7 3,3-15,4 17,7-36,1

Bant Uzunluğu 10,2 21,2 11,1 1,7 12,1 18,4
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha 
çok kime zarar verdi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuç-
ların, “15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusuna ilişkin genel 
eğilim ile aynı olduğu görülmektedir (TABLO-3.29). Ayrıca Ailenin ortalama aylık 
gelirine bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemektedir. Her bir tercihin her bir 
seçeneğinde kendi içerisinde Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak çok ciddi 
bir değişim yoktur.

Gençler, soruyu iki aşamalı olarak cevaplandırmışlardır.
Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, ai-

lesinin aylık ortalama geliri 5001 TL ve üstü olanların %17,9’u darbenin “Hüküme-
te/İktidara”, 3001–5000 TL olanların %73,1’i “Millete/Halka”, 0-1000 TL olanların 
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%8,6’sı “Devlete”, 3001–5000 TL olanların %1,1’i “Cumhurbaşkanı’na”, 2001–3000 
TL olanların %24,3’ü “F. Gülen hareketine” ve 5001 TL ve üstü olanların %3,6’sı, 
“Diğer Dini cemaat ve gruplara” en çok zarar verdiğini belirtmişlerdir (TABLO-3.29). 
İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, ailesi-
nin aylık ortalama geliri 2001–3000 TL olanların %12,4’ü darbenin “Hükümete/
İktidara”, 1501-2000 TL olanların %23’ü “Millete/Halka, 5001 TL ve üstü olanların 
%45,8’i “Devlete”, 3001–5000 TLolanların %3,6’sı “Cumhurbaşkanı’na” ve %15,7’si 
“F. Gülen hareketine” ve 2001–3000 TL olanların %30,1’i “Diğer Dini cemaat ve 
gruplara” en çok zarar verdiğini belirtmişlerdir (TABLO-3.29). 

15 Temmuz darbe girişiminin en çok zarara verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci 
ve ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Ailenin aylık 
ortalama gelirine bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim görülmemektedir. 
Bunun sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edi-
lebilir. 

Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak gençlerin, 15 Temmuz darbe girişi-
minin en çok zarara verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci ve ikinci tercihleri TABLO-
3.29’da karşılaştırılmaktadır. 

Birinci tercihte Darbeden en çok zarar gören “Millet/Halk” (%57-%73,1) ve “F. 
Gülen hareketi” (% 14-%24) olmak üzere iki kişi/kurum öne çıkmaktadır. Gerek 
bunlar ve gerekse bunlarla diğerlerine ilişkin oranlar arasında çok ciddi bir farklılık 
vardır. Buna karşılık ikinci tercihte darbeden en çok zarar gören, “Hükümet/İkti-
dar” (%4,2-%12,4), “Devlet” (%29,9-%45,8), Cumhurbaşkanı (%0-%3,6) ve “Diğer 
Dini cemaat ve gruplar (%19,3-%30,1) olmak üzere dört kişi/kurum öne çıkmakta-
dır. Bunlarla ilgili oranlar, birinci tercihe nazaran birbirine daha yakındır.

Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak darbe girişiminin en çok zarar verdi-
ği kişi/kurumlar ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları 
(min-max) TABLO-3.29’da görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Ailenin aylık ortalama gelirine göre darbe girişiminin en çok zarar verdiği kişi/
kurumlara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, darbe 
girişiminin en çok zarar verdiği kişi/kurumlarla ilgili gençlerin verdikleri birinci ter-
cihte ki cevaplara göre, darbe girişimi, Hükümete/ İktidara, Millete/ Halka, F. Gülen 
hareketine en çok zarar verdi diyen grupların zihinleri biraz karışıktır. Buna karşılık 
ikinci tercihte, darbe girişimi, Devlete ve dini cemaat ve gruplara en çok zarar verdi 
diyen grupların zihni biraz karışıktır.
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Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak ikinci tercihte böylesi bir değişim ol-
ması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının 
var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesi-
ne ilişkin süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi 
yansıtmaktadır. İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutul-
mamalıdır.

Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürü-
tülmesi gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedef-
lerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.29: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin

 En Çok Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

Ailenin Ortala-
ma Aylık Geliri

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhur-

başkanına
F. Gülen 

Hareketine

Diğer Dini 
Cemaat ve 
Gruplara

Te
rc

ih
 1

0 -1000 8,6 57,0 8,6 0,4 22,1 3,3
1001 -1500 7,8 62,3 7,2 0,3 20,4 2,1
1501 -2000 10,2 57,0 7,5 0,4 21,5 3,4
2001 -3000 5,8 64,6 2,6 0,5 24,3 2,1
3001 -5000 5,4 73,1 5,4 1,1 14,0 1,1
5001 ve Üstü 17,9 64,3 3,6 10,7 3,6

Ortalama 8,3 60,6 6,9 0,4 21,1 2,7
Değişim Bandı 
(Min-Max) 5,4-17,9 57-73,1 2,6-8,6 0-1,1 10,7-24,3 1,1-3,6

Bant Uzunluğu 12,5 16,1 6 1,1 13,6 2,5

Te
rc

ih
 2

0 -1000 11,2 21,9 29,9 1,1 10,4 25,4
1001 -1500 10,7 21,1 33,9 0,7 11,8 21,8
1501 -2000 9,0 23,0 30,2 1,4 12,2 24,3
2001 -3000 12,4 15,0 30,7 11,8 30,1
3001 -5000 7,2 20,5 33,7 3,6 15,7 19,3
5001 ve Üstü 4,2 16,7 45,8 8,3 25,0

Ortalama 10,4 20,8 31,7 1,1 11,6 24,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 4,2-12,4 15,0-23,0 29,9-45,8 0-3,6 8,3-15,7 19,3-30,1

Bant Uzunluğu 8,2 8 15,9 3,6 7,4 10,8
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “15 Temmuz 
darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar 
incelendiğinde, sonuçların, “15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” 
sorusuna ilişkin genel eğilim ile aynı olduğu görülmektedir (TABLO-3.30). Ayrıca 
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Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemektedir. 
Her bir tercihin her bir seçeneğinde kendi içerisinde ailenin ortalama aylık gelirine 
bağlı olarak çok ciddi bir değişim yoktur. 

Gençler, soruyu iki aşamalı olarak cevaplandırmışlardır.
Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, gen-

cin eline geçen ortalama aylık para miktarı 2001 TL ve üstü olanların %16’sı darbenin 
“Hükümete/İktidara”, 1001–2000 TL olanların %65,5’i “Millete/Halka”, 501-750 TL 
olanların %8,3’ü “Devlete”, 2001 TL ve üstü olanların %4’ü “Cumhurbaşkanı’na”, 
2001 TL ve üstü olanların %24’ü “F. Gülen hareketine” ve 751-1000 TL olanların 
%4,8’i, “Diğer Dini cemaat ve gruplara” en çok zarar verdiğini belirtmişlerdir (TAB-
LO-3.30). 

İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, gen-
cin eline geçen ortalama aylık para miktarı 2001 TL ve üstü olanların %15’i darbenin 
“Hükümete/İktidara”, 0-400 TL olanların %23,9’u “Millete/Halka, 1001-2000 TL 
olanların %37,8’i “Devlete”, 1001-2000 TL olanların %2,2’si “Cumhurbaşkanı’na”, 
401-500 TL olanların %12,6’sı “F. Gülen hareketine” ve 1001–2000 TL olanların 
%35,6’sı “Diğer Dini cemaat ve gruplara” en çok zarar verdiğini belirtmişlerdir (TAB-
LO-3.30). 

15 Temmuz darbe girişiminin en çok zarara verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci 
ve ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Gencin eline 
geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim 
görülmemektedir. Bunun sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kul-
lanılarak tespit edilebilir. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak gençlerin, 15 Tem-
muz darbe girişiminin en çok zarara verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci ve ikinci 
tercihleri TABLO-3.30’da karşılaştırılmaktadır. 

Birinci tercihte Darbeden en çok zarar gören, sırasıyla, “Millet/Halk” (%52-%65,5) 
ve “F. Gülen hareketi” (%18,4-%24,0) olmak üzere iki kişi/kurum öne çıkmaktadır. 
Gerek bunlar ve gerekse bunlarla diğerlerine ilişkin oranlar arasında çok ciddi bir 
farklılık vardır. Buna karşılık ikinci tercihte darbeden en çok zarar gören, “Hükümet/
İktidar” (%4,4-%15), “Devlet” (%30-%37,8), Cumhurbaşkanı (%0-%2,2) ve “Diğer 
Dini cemaat ve gruplar (%23,6-%35,6) olmak üzere dört kişi/kurum öne çıkmakta-
dır. Bunlarla ilgili oranlar, birinci tercihe nazaran birbirine daha yakındır.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak darbe girişiminin 
en çok zarar verdiği kişi/kurumlar ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç 
dağılım aralıkları (min-max) TABLO-3.30’da görülmektedir.  

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
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nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre darbe girişiminin en çok 
zarar verdiği kişi/kurumlara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne al-
dığımızda, darbe girişiminin en çok zarar verdiği kişi/kurumlarla ilgili gençlerin ver-
dikleri birinci tercihte ki cevaplara göre, darbe girişimi, Millete/ Halka, en çok zarar 
verdi diyen grubun zihni biraz karışıktır. Buna karşılık ikinci tercihte, darbe girişimi, 
Hükümete/ İktidara, Millete/ Halka ve Diğer Dini cemaat ve gruplara en çok zarar 
verdi diyen grupların zihni biraz karışıktır.

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülme-
si gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha 
fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir. 

TABLO-3.30: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
En Çok Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

Gencin Eline 
Geçen Aylık 

Ortalama Para 
Miktarı (TL)

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhur-

başkanına
F. Gülen 

Hareketine

Diğer dini 
Cemaat ve 
Gruplara

Te
rc

ih
 1

0 -400 9,8 57,7 7,4 0,7 21,6 2,8
401 -500 6,7 61,6 7,6 0,2 21,5 2,5
501 -750 7,8 60,4 8,3 21,7 1,8
751 -1000 7,9 64,3 4,0 19,0 4,8
1001 -2000 7,3 65,5 3,6 1,8 18,2 3,6
2001 ve Üstü 16,0 52,0 4,0 24,0 4,0

Ortalama 8,2 60,3 7,0 0,4 21,2 2,8
Değişim Bandı 
(Min-Max) 6,7-16,0 52-65,5 0-8,3 0-4 18,4-24,0 1,8-4,8

Bant Uzunluğu 9,3 13,5 8,3 4 5,6 3

Te
rc

ih
 2

0 -400 10,5 23,9 30,4 0,8 10,8 23,6
401 -500 10,8 19,7 32,0 1,0 12,6 23,9
501 -750 10,8 20,5 30,8 1,6 12,4 23,8
751 -1000 9,4 20,8 35,8 0,9 9,4 23,6
1001 -2000 4,4 13,3 37,8 2,2 6,7 35,6
2001 ve Üstü 15,0 15,0 30,0 10,0 30,0

Ortalama 10,4 21,0 31,8 1,0 11,4 24,3
Değişim Bandı 
(Min-Max) 4,4-15 13,3-23,9 30-37,8 0-2,2 6,7-12,6 23,6-35,6

Bant Uzunluğu 10,6 10,6 7,8 2,2 5,9 12
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma
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Gencin “hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “15 Temmuz 
darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar 
incelendiğinde, sonuçların, “15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” 
sorusuna ilişkin genel eğilim ile uyumlu olduğu görülmektedir (TABLO-3.31). Ayrı-
ca “gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak anlamlı bir deği-
şim görülmemektedir. Her bir tercihin her bir seçeneğinde, kendi içerisinde “Gencin 
hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak çok ciddi bir değişim yoktur.

Gençler, soruyu iki aşamalı olarak cevaplandırmışlardır.
Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda,
“Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer” ilçe olanların %9,4’ü “Hükü-

mete/İktidara”, şehir olanların %61,6’sı “Millete/Halka”, köy/kasaba olanların %8,3’ü 
“Devlete”, şehir olanların %0,8’i “Cumhurbaşkanı’na”, ilçe olanların %23,8’i “F. Gü-
len hareketine” köy/kasaba olanların %3,3’ü “Diğer Dini cemaat ve gruplara” en çok 
zarar verdiğini belirtmişlerdir (TABLO-3.31). 

İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda,
“Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer” ilçe olanların %12,1’i “Hü-

kümete/İktidara”, şehir olanların %21,4’ü “Millete/Halka”, köy/kasaba olanların 
%37,2’si “Devlete”, köy/kasaba olanların %1,1’i “Cumhurbaşkanı’na”, şehir olanların 
%13,1’i “F. Gülen hareketine” ilçe olanların %27,1’i “Diğer Dini cemaat ve gruplara” 
en çok zarar verdiğini belirtmişlerdir (TABLO-3.31). 

Gencin “Hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak düşüncelerde 
anlamlı bir değişim görülmemektedir. Bunun sebebi, ayrı bir çalışma yapılarak ve 
mülakat yöntemi kullanılarak tespit edilebilir.

Gencin “Hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak gençlerin, 15 
Temmuz darbe girişiminin en çok zarara verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci ve ikin-
ci tercihleri TABLO-3.31’de karşılaştırılmaktadır. 

Birinci tercihte Darbeden en çok zarar gören, sırasıyla, “Millet/Halk” (%57,6-
%61,6) ve “F. Gülen hareketi” (%19,6-%23,8) olmak üzere ağırlıklı olarak iki kişi/
kurum öne çıkmaktadır. Gerek bunlar ve gerekse bunlarla diğerlerine ilişkin oran-
lar arasında çok ciddi bir farklılık vardır. Buna karşılık ikinci tercihte darbeden en 
çok zarar gören, “Hükümet/İktidar” (%9,7-%12,1), “Devlet” (%31,2-%32,7), Cum-
hurbaşkanı (%0,6-%1,4) ve “Diğer Dini cemaat ve gruplar (%22,8-%27,1) olmak 
üzere dört kişi/kurum öne çıkmaktadır. Bunlarla ilgili oranlar, birinci tercihe na-
zaran birbirine daha yakındır. Darbe girişiminden en çok zarar gören kişi/kurum, 
birinci tercihte, ağırlıklı olarak “Millet/Halk” (%57,6-%61,6) ve “F. Gülen hareketi” 
(%19,6-%23,8) iken; ikinci tercihte, “Devlet” (%31,2-%32,7) ve “Diğer Dini cemaat 
ve gruplar (%22,8-%27,1) öne çıkmaktadır. Her iki tercihte de bütün grupların zihni 
oldukça nettir, gruplar kendi içlerinde oldukça homojendir.
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İkinci tercihte böylesi bir değişim olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz 
darbe girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesi-
ne ilişkin süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak psikolojiyi 
yansıtmaktadır. İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutul-
mamalıdır.

Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürü-
tülmesi gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedef-
lerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.31: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin 

En Çok Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

Hayatın Büyük 
Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhur-

başkanına
F. Gülen 

Hareketine

Diğer Dini 
Cemaat ve 
Gruplara

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 7,1 61,3 8,3 0,3 19,6 3,3
İlçe 9,4 57,6 6,3 23,8 2,9
Şehir 8,2 61,6 6,7 0,8 20,4 2,4
Yurt dışı

Ortalama 8,3 60,4 7,0 0,4 21,2 2,8
Değişim Bandı 
(Min-Max) 7,1-9,4 57,6-61,6 6,3-8,3 0-0,8 19,6-23,8 2,4-3,3

Bant Uzunluğu 2,3 4 2 0,8 4,2 0,9

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 9,7 19,4 32,7 1,4 12,6 24,1
İlçe 12,1 21,3 31,2 0,6 7,6 27,1
Şehir 9,7 21,4 31,8 1,1 13,1 22,8
Yurt dışı

Ortalama 10,4 20,9 31,8 1,0 11,5 24,3
Değişim Bandı 
(Min-Max) 9,7-12,1 19,4-21,4 31,2-32,7 0,6-1,4 7,6-13,1 22,8-27,1

Bant Uzunluğu 2,4 2 1,5 0,8 5,5 4,3
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha 
çok kime zarar verdi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuç-
ların, “15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusuna ilişkin genel 
eğilim ile uyumlu olduğu görülmektedir (TABLO-3.32). Ayrıca gencin “şu anda ya-
şadığı yere” bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemektedir. 

Her bir tercihin, her bir seçeneğinde, kendi içerisinde gencin “şu anda yaşadığı 
yere” bağlı olarak çok ciddi bir değişim görülmemektedir.

Gençler, soruyu iki aşamalı olarak cevaplandırmışlardır.
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Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda,
gencin “şu anda yaşadığı yer” ilçe olanların %12,4’ü “Hükümete/İktidara”, şehir 

olanların %62,5’i “Millete/Halka”, köy/kasaba olanların %8,3’ü “Devlete” ve %0,8’i 
“Cumhurbaşkanı’na”, ilçe olanların %22,9’u “F. Gülen hareketine” köy/kasaba olan-
ların %3,8’i “Diğer Dini cemaat ve gruplara” “en çok zarar verdiğini” belirtmişlerdir 
(TABLO-3.32). 

İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, gen-
cin “şu anda yaşadığı yer” ilçe olanların %12,9’u “Hükümete/İktidara”, köy/kasaba 
olanların %25,9’u “Millete/Halka”, şehir olanların %33’ü “Devlete”, köy/kasaba olan-
ların %1,8’i “Cumhurbaşkanı’na”, ilçe olanların %11,7’si “F. Gülen hareketine” ilçe 
olanların %25,7’si “Diğer Dini cemaat ve gruplara” en çok zarar verdiğini belirtmiş-
lerdir (TABLO-3.32). 

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim 
görülmemektedir. Bunun sebebi, ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kul-
lanılarak tespit edilebilir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak gençlerin, 15 Temmuz darbe girişi-
minin en çok zarar verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci ve ikinci tercihleri TABLO-
3.32’de karşılaştırılmaktadır. 

Birinci tercihte Darbeden en çok zarar gören, sırasıyla, “Millet/Halk” (%55,2-
%62,5) ve “F. Gülen hareketi” (%20,6-%22,9) olmak üzere ağırlıklı olarak iki kişi/
kurum öne çıkmaktadır. Gerek bunlar ve gerekse bunlarla diğerlerine ilişkin oranlar 
arasında çok ciddi bir farklılık vardır. 

Buna karşılık ikinci tercihte darbeden en çok zarar gören, “Hükümet/İktidar” 
(%9,9-%12,9), “Devlet” (%28,1-%33), Cumhurbaşkanı (%0,0-%1,8) ve “Diğer Dini 
cemaat ve gruplar (%22,3-%25,7) ile ilgili görüşlerde bir artış olmaktadır. Darbe 
girişiminden en çok zarar gören kişi/kurum, birinci tercihte, ağırlıklı olarak “Millet/
Halk” (%55,2-%62,5) ve “F. Gülen hareketi” (%20,6-%22,9) iken; ikinci tercihte, 
“Devlet” (%28,1-%33) ve “Diğer dini cemaat ve gruplar” (%22,3-%25,7) öne çık-
maktadır. Her iki tercihte de bütün grupların zihni oldukça nettir, gruplar kendi 
içlerinde oldukça homojendir.

Gencin “hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak elde edilen 
sonuçlarla gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak elde edilen sonuçlar ara-
sında hem nitel hem de nicel olarak bir örtüşme olduğu görülmektedir.

Gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin en çok zarar verdiği kişi/kurumlarla ilgili 
tercihleri arasında ciddi bir değişim olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe 
girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 
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İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülme-

si gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha 
fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.32: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin 

En Çok Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

Şu Anda Yaşa-
nılan

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhur-

başkanına
F. Gülen 

Hareketine

Diğer Dini 
Cemaat ve 
Gruplara

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 8,3 56,4 8,3 0,8 22,6 3,8
İlçe 12,4 55,2 6,7 22,9 2,9
Şehir 7,4 62,5 6,8 0,5 20,6 2,3

Ortalama 8,2 60,8 6,9 0,4 21,1 2,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 7,4-12,4 55,2-62,5 6,7-8,3 0-0,8 20,6-22,9 2,3-3,8

Bant Uzunluğu 5 7,3 1,6 0,8 2,3 1,5

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 11,6 25,9 29,5 1,8 8,9 22,3
İlçe 12,9 21,6 28,1 11,7 25,7
Şehir 9,9 20,0 33,0 1,2 11,6 24,3

Ortalama 10,5 20,8 31,9 1,1 11,4 24,3
Değişim Bandı 
(Min-Max) 9,9-12,9 20-25,9 28,1-33 0-1,8 8,9-11,7 22,3-25,7

Bant Uzunluğu 3 5,9 4,9 1,8 2,8 3,4
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

Gencin “yaşadığı konuta” bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi daha çok 
kime zarar verdi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçların, 
“15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” sorusuna ilişkin genel eğilim 
ile uyumlu olduğu görülmektedir (TABLO-3.33). Ayrıca gencin “yaşadığı konuta” 
bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemektedir. 

Her bir tercihin, her bir seçeneğinde, kendi içerisinde gencin “yaşadığı konuta” 
bağlı olarak çok ciddi bir değişim görülmemektedir.

Gençler, soruyu iki aşamalı olarak cevaplandırmışlardır.
Birinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda,
“Apart dairede yalnız yaşayanların” %14,3’ü “Hükümete/İktidara”, %71,4’ü 

“Millete/Halka”, %14,3’ü “Devlete”, “Ailesi ile birlikte evde yaşayanların” %1,4’ü 
“Cumhurbaşkanı’na”, “Evde yalnız yaşayanların” %31,3’ü “F. Gülen hareketine” ve 
“Yurtta kalanların” %3,7’si “Diğer Dini cemaat ve gruplara” “en çok zarar verdiğini” 
belirtmişlerdir (TABLO-3.33). 
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İkinci tercihte, en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, “apart 
dairede yalnız yaşayanların” %33,3’ü “Hükümete/İktidara ve %33,3’ü “Millete/Hal-
ka”, “evde yalnız yaşayanların” %50’si “Devlete”, “arkadaşları ile birlikte evde yaşa-
yanların” %2’si “Cumhurbaşkanı’na”, “ailesi ile birlikte/Apart dairede yalnız yaşayan-
ların” %13,5’i “F. Gülen hareketine” ve “evde arkadaşları ile birlikte yaşayanların” 
%26’sı “Diğer Dini cemaat ve gruplara” “en çok zarar verdiğini” belirtmişlerdir (TAB-
LO-3.33). 

Gençlerin “yaşadığı konuta” bağlı olarak düşüncelerinde anlamlı bir değişim gö-
rülmemektedir. Bunun sebebi, ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kulla-
nılarak tespit edilebilir.

“Yaşadığı konuta” bağlı olarak gençlerin, 15 Temmuz darbe girişiminin en çok 
zarar verdiği kişi/kurumlarla ilgili birinci ve ikinci tercihleri TABLO-3.33’te karşılaş-
tırılmaktadır. 

Birinci tercihte Darbeden en çok zarar gören, sırasıyla, “Millet/Halk” (%58,3-
%71,4) ve “F. Gülen hareketi” (%20,1-%31,3) olmak üzere ağırlıklı olarak iki kişi/
kurum öne çıkmaktadır. Buna karşılık ikinci tercihte darbeden en çok zarar gören, 
“Hükümet/İktidar” (%6,7-%33,3), “Devlet” (%16,7-%50), “Cumhurbaşkanı” (%0,0-
%2) ve “Diğer Dini cemaat ve gruplar (%16,7-%26) ile ilgili görüşlerde bir artış 
olmaktadır. 

Darbe girişiminden en çok zarar gören kişi/kurum, birinci tercihte, ağırlıklı ola-
rak “Millet/Halk” (%58,3-%71,4), “Devlet” (%0-%14,3) ve “F. Gülen hareketi” (%20
,1-%31,3) iken; ikinci tercihte, “Hükümete/ İktidara” (%6,7-%33,3), “Millete/Halka” 
(%20,2-%33,3) ve “Devlet” (%16,7-%50) öne çıkmaktadır. Birinci tercihte öne çıkan 
grupların zihni biraz karışık iken “Hükümete/İktidara” ve “Devlet” diyen grupların 
zihni çok karışıktır.

Gerek birinci ve gerekse ikinci tercihlerde dikkat çeken bir nokta, min-max 
bandının diğer demografik özelliklere nazaran çok genişlemiş olduğudur. 

Gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminin en çok zarar verdiği kişi/kurumlarla ilgili 
tercihleri arasında ciddi bir değişim olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe 
girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu göstermek-
tedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesi-
ne ilişkin süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi 
yansıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürü-

tülmesi gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedef-
lerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.
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TABLO-3.33: Yaşanan Konuta Bağlı Olarak 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
En Çok Zarar Verdiği Kişi/Kurumlar

Yaşanan Konut

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi daha çok kime zarar verdi?” (%)

Hükümete/
İktidara

Millete/
Halka Devlete Cumhur-

başkanına
F. Gülen 

Hareketine

Diğer Dini 
Cemaat ve 
Gruplara

Te
rc

ih
 1

Yurtta 8,3 58,3 7,9 0,3 21,6 3,7
Ailemle birlikte 
evde 9,4 60,1 5,6 1,4 21,1 2,3

Evde yalnız 6,3 62,5 31,3
Evde arkadaş (lar)
ımla birlikte 7,4 63,0 6,5 0,4 21,3 1,3

Apart dairede 
yalnız 14,3 71,4 14,3 20,1

Apart dairede 
arkadaşla 8,4 64,9 5,2 1,3

Ortalama 8,3 60,2 6,9 0,4 21,3 2,8
Değişim Bandı 
(Min-Max) 6,3-14,3 58,3-71,4 0-14,3 0-1,4 20,1-31,3 0-3,7

Bant Uzunluğu 8 13,1 14,3 1,4 11,2 3,7

Te
rc

ih
 2

Yurtta 11,9 21,0 31,5 0,8 11,6 23,3
Ailemle birlikte 
evde 6,7 20,2 32,6 1,1 13,5 25,8

Evde yalnız 25,0 50,0 8,3 16,7
Evde arkadaş (lar)
ımla birlikte 9,5 21,0 32,5 2,0 9,0 26,0

Apart dairede 
yalnız 33,3 33,3 16,7 0,8 13,5 16,7

Apart dairede 
arkadaşla 8,7 20,6 31,0 25,4

Ortalama 10,3 21,0 31,9 1,0 11,5 24,3
Değişim Bandı 
(Min-Max) 6,7-33,3 20,2-33,3 16,7-50 0-2 8,3-13,5 16,7-26

Bant Uzunluğu 26,6 13,1 33,3 2 5,2 9,3
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

3.4. 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu 
Bu alt bölümde, 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucuna ilişkin önce 

genel Türkiye ortalaması verilecek; sonra gençlerin darbenin en önemli sonucuna 
ilişkin düşünceleri, demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

3.4.1. Genel Durum
Darbe girişiminin en önemli sonucunun ne olduğu, araştırma kapsamında cevabı 

aranan sorulardan birisi olmuştur. Bu soruda da katılımcıların önem sıralaması ya-
parak iki cevap vermeleri istenmiştir. 
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Birinci aşama cevaplar dikkate alındığında katılımcılara göre (TABLO-3.34), 
darbe girişimi hayırlı bir sonuca yol açmış ve “Türk milletinin /halkının birlik ve 
beraberliğini kuvvetlendirmiştir.” (%67,1). Ancak bir kesim ise (%13,9), Türkiye’nin 
mevcut problemlerinin daha da arttığını ifade etmiştir. 

İkinci aşama cevaplar dikkate alındığında ise, “Diğer dini cemaat ve gruplara 
olan güven sarsılmıştır.” (TABLO-3.34). Bu son derece dikkat çekici ve diğer bazı 
sorular bağlamında üzerinde durmayı fazlasıyla hak eden bir tespittir. 

Gençlerin “Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” 
sorusuna ilişkin verdikleri cevaplar, TABLO-3.34’te karşılaştırılmaktadır. TABLO-
3.34’te görülebileceği gibi gençlere göre darbenin en önemli sonucu, birinci ter-
cihte, “Türk milletinin/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirmesi” (%67,1) 
iken; ikinci tercihte, sırasıyla, “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarsması” 
(%23,3), “Demokrasi kültürünü güçlendirmesi” (%19,5), “Hükümetin otoritesini 
artırması” (17,6) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini artırması” (%16,6) şeklinde te-
zahür etmiştir. 

Birinci ve ikinci tercihler arasındaki ağırlıklı değişim, “Diğer dini cemaat ve 
gruplara olan güvenin sarsılması”nda ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’nin bugünkü pratiği, bu tespiti fazlasıyla doğrulamaktadır. Toplum-
sal dayanışma, her geçen gün zayıflarken; “Diğer dini cemaat ve gruplara olan 
güvenin sarsılması” da gittikçe artmaktadır.

TABLO-3.34: 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu

 “Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” (%)

Tercih-1 Tercih-2 Sonuç
Katılımcı

Sayısı
%

Katılımcı 
Sayısı

%

Türkiye’nin problemlerini daha da artırdı 192 13,9 132 10,7 Azalma

Türk milletinin /halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdi 924 67,1 152 12,4 Azalma

Hükümetin otoritesini artırdı 62 4,5 216 17,6 Artma

Cumhurbaşkanının otoritesini artırdı 108 7,8 204 16,6 Artma

Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstı 72 5,2 286 23,3 Artma

Demokrasi kültürünü güçlendirdi 20 1,5 240 19,5 Artma

Toplam-Ortalama 1378 100,0 1230 100,0

3.4.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucuna İlişkin Görüşlerin Demografik 
Faktörlere Göre İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu-

na gençlerin verdiği cevaplar, “Yaş, Cinsiyet, Eğitim/öğretim durumu, Eğitim-öğretim 
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alanı, Meslek, Ailenin ortalama aylık geliri, Gencin eline geçen aylık para miktarı, 
Gencin yaşadığı konut, Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer, Gencin şu 
anda yaşadığı yer” gibi demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

Cinsiyete bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçlar, “15 Temmuz darbe 
girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusuna verilen cevaplardaki genel eğilim ile 
uyumludur (TABLO-3.35). 

Birinci tercihte; kadınların %11,3’ü; erkeklerin %16,5’i darbenin “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı”; kadınların %70’i, erkeklerin %64,2’si “Türk mille-
tinin/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; kadınların %4,2’si; erkekle-
rin %4,8’i “Hükümetin otoritesini artırdığı”; kadınların %8,3’ü, erkeklerin %7,4’ü, 
“Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı”; kadınların %5,3’ü, erkeklerin %5,1’i “Di-
ğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve kadınların %0,9’u; erkeklerin 
%2’si “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” kanaatindedirler (TABLO-3.35). 

Darbe gecesi ve sonrasında çok farklı inanç, düşünce, yaşam tarzına sahip 
insanların ellerinde bayraklarla, “Ya Allah, Bismillah Allah-u Ekber” diyerek 
darbeye tavır koymaları, kadınların %70’i, erkeklerin %64,2’sinin darbenin, 
“Türk milletinin/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” inancının or-
taya çıkmasına sebebiyet vermiş olabilir. Kadınların değerlendirmesinde duy-
gusallığın daha etkin olduğu söylenebilir. 

İkinci tercihte; kadınların %10,3’ü; erkeklerin %11,1’i darbenin “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı”; kadınların %10,1’i, erkeklerin %14,5’i “Türk mille-
tinin/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; kadınların %18,9’u; erkekle-
rin %16,2’si “Hükümetin otoritesini artırdığı”; kadınların %16,1’i; erkeklerin %17’si 
“Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı”; kadınların %22,4’ü, erkeklerin %24’ü “Di-
ğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve kadınların %22,1’i; erkeklerin 
%17’si “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” kanaatindedirler (TABLO-3.35). 

Cinsiyete bağlı olarak gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli so-
nucu nedir?” sorusu ile ilgili tercihleri, TABLO-3.35’te karşılaştırılmaktadır. Tabloda 
görülebileceği gibi tercihler arasında, Darbe Girişiminin en önemli sonucuna ilişkin 
düşüncelerde genel eğilime uygun olarak çok ciddi bir değişiklik olduğu görülmek-
tedir. Ancak cinsiyete bağlı olarak her bir seçenek içinde ciddi bir değişim yoktur.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu”na ilişkin birinci 
tercihlerinde darbenin en önemli sonucu olarak, sırasıyla, Darbenin “Türk milleti-
nin /halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” (% 64,2-%70) ve “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı” (%11,3-16,5) şeklinde iki görüş öne çıkarken; İkin-
ci tercihte, sırasıyla, darbenin “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” 
(%22,4-%24), “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” (%17-%22,4), “Hükümetin 
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otoritesini artırdığı” (%16,2-%18,9) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı” 
(%16,1-%17) şeklinde oranları birbirine yakın dört farklı görüş öne çıkmıştır.

Min-max’a ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; ge-
rek birinci tercih ve gerekse ikinci tercihteki tüm grupların kendi içinde oldukça 
homojen olduğunu ve verdikleri kararlarda zihinlerinin çok net olduğunu söyleye-
biliriz.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu” ile ilgili tercih-
leri arasında ciddi bir değişim olması ve ikinci tercihlerinde öngörülen zararla-
ra ilişkin oranların birbirine yakın olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz 
darbe girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu 
göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesi-
ne ilişkin süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi 
yansıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürü-

tülmesi gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedef-
lerine daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir. 

TABLO-3.35: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu

Cinsiyet

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu ne olmuştur? (%)

Türkiye’nin 
problemle-
rini daha da 

artırdı

Türk milleti-
nin /halkının 
birlik ve be-
raberliğini 
kuvvetlen-

dirdi

Hükümetin 
otoritesini 

artırdı

Cumhur-
başkanının 
otoritesini 

artırdı

Diğer dini 
cemaat ve 
gruplara 

olan güveni 
sarstı

Demokrasi 
kültürünü 

güçlendirdi

Te
rc

ih
 1

Kadın 11,3 70,0 4,2 8,3 5,3 0,9
Erkek 16,5 64,2 4,8 7,4 5,1 2,0

Ortalama 13,9 67,1 4,5 7,8 5,2 1,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 11,3-16,5 64,2-70 4,2-4,8 7,4-8,3 5,1-5,3 0,9-2

Bant Uzunluğu 5,2 5,8 0,6 0,9 0,2 1,1

Te
rc

ih
 2

Kadın 10,3 10,1 18,9 16,1 22,4 22,1
Erkek 11,1 14,5 16,2 17,0 24,0 17,0

Ortalama 10,7 12,4 17,6 16,6 23,3 19,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 10,3-11,1 10,1-14,5 16,2-18,9 16,1-17 22,4-24 17-22,1

Bant Uzunluğu 0,8 4,4 2,7 0,9 1,6 5,1
Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma
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Yaşa bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçlar, “15 Temmuz darbe 
girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusuna ilişkin genel eğilim ile uyumludur 
(TABLO-3.36). Ayrıca yaş düzeyine bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemek-
tedir. Her bir tercihin, her bir seçeneği içerisinde yaşa bağlı ciddi bir değişim görül-
memektedir.

Birinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 19-
22 yaş grubunun %12,4’ü darbenin “Türkiye’nin problemlerini daha da artırdığı”; 
19-22 yaş grubunun %69,5’i “Türk milletinin/halkının birlik ve beraberliğini kuv-
vetlendirdiği”; 26-30 yaş grubunun %5,5’i “Hükümetin otoritesini artırdığı”; 23-25 
yaş grubunun %10,3’ü “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı”; 26-30 yaş grubu-
nun %6,1’i “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve 15-18 yaş gru-
bunun %2,3’ü “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan 
etmişlerdir (TABLO-3.36). 

İkinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 26-
30 yaş grubunun %12,4’ü darbenin, “Türkiye’nin problemlerini daha da artırdığı”; 
23-25 yaş grubunun %14,4’ü “Türk milletinin /halkının birlik ve beraberliğini kuv-
vetlendirdiği”; 19-22 yaş grubunun %19,1’i “Hükümetin otoritesini artırdığı”; 15-18 
yaş grubunun %20,5’i “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı”; 26-30 yaş grubu-
nun %24’ü “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve 19-22 yaş gru-
bunun %23,6’sı “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan 
etmişlerdir (TABLO-3.36). 

Yaş grubuna bağlı olarak gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli so-
nucu nedir?” sorusu ile ilgili tercihler, TABLO-3.36’da karşılaştırılmaktadır. Tabloda 
görülebileceği gibi tercihler arasında, Darbe Girişiminin en önemli sonucuna ilişkin 
düşüncelerde genel eğilime uygun olarak çok ciddi bir değişiklik olduğu görülmek-
tedir. Ancak yaşa bağlı olarak her bir seçenek içinde ciddi bir değişim yoktur.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu”na ilişkin birinci ter-
cihlerinde darbenin en önemli sonucu olarak, sırasıyla, Darbenin “Türk milletinin 
/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” (% 64,2-%69,5) ve “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı” (%12,7-%15,9) şeklinde iki görüş öne çıkarken; 
ikinci tercihlerinde, sırasıyla, darbenin “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güve-
ni sarstığı” (% 20,6-%24,0), “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” (% 17,4-%23,6), 
“Hükümetin otoritesini artırdığı” (%14,8-%19,1) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini 
artırdığı” (%15,2-%20,5) şeklinde oranları birbirine yakın dört farklı görüş öne çık-
mıştır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
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nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; gerek birinci tercih ve 
gerekse ikinci tercihteki tüm grupların kendi içinde oldukça homojen oldukları ve 
verdikleri kararlarda zihinlerinin çok net olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasına bakıldığı zaman gençlerin ikinci tercihle-
rinin tezahür etmekte olduğu görülmektedir.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu” ile ilgili tercihleri 
arasında ciddi bir değişim olması ve ikinci tercihlerinde öngörülen zararlara ilişkin 
oranların birbirine yakın olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe girişimi ile 
ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülme-

si gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha 
fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.36: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu

Yaş

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu ne olmuştur? (%)

Türkiye’nin 
problemlerini 
daha da artırdı

Türk milletinin 
/halkının birlik 
ve beraberliğini 
kuvvetlendirdi

Hükümetin 
otoritesini 

artırdı

Cumhurbaşka-
nının otoritesi-

ni artırdı

Diğer dini 
cemaat ve 

gruplara olan 
güveni sarstı

Demokrasi 
kültürünü 

güçlendirdi

Te
rc

ih
 1

15 -18 14,3 66,4 4,6 8,9 3,5 2,3
19 -22 15,9 69,5 2,2 7,1 4,0 1,3
23 -25 14,3 64,2 4,3 10,3 6,0 0,9
26 -30 12,7 68,2 5,5 6,1 6,1 1,5
Ortalama 13,9 67,1 4,5 7,8 5,2 1,5
Değişim 
Bandı 
(Min-Max)

12,7-15,9 64,2-69,5 2,2-5,5 6,1-10,3 3,5-6,1 0,9-2,3

Bant 
Uzunluğu 3,2 5,3 3,3 4,2 2,6 1,4

Te
rc

ih
 2

15 -18 10,5 11,8 14,8 20,5 22,7 19,7
19 -22 7,5 13,6 19,1 15,6 20,6 23,6
23 -25 10,4 14,4 17,1 16,5 24,2 17,4
26 -30 12,4 10,7 18,5 15,2 24,0 19,2
Ortalama 10,7 12,4 17,6 16,6 23,3 19,5
Değişim 
Bandı 
(Min-Max)

7,5-12,4 10,7-14,4 14,8-19,1 15,2-20,5 20,6-24,0 17,4-23,6

Bant 
Uzunluğu 4,9 3,7 4,3 5,3 3,4 6,2

Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma
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Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin en 
önemli sonucu nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuç-
lar, “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusuna ilişkin genel 
eğilim ile uyumludur (TABLO-3.37). Ayrıca Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak 
anlamlı bir değişim görülmemektedir. Her bir tercihin, her bir seçeneği içerisinde 
Eğitim/öğretim durumuna bağlı ciddi bir değişim görülmemektedir.

Birinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, yük-
sek lisans/doktora eğitimi alanların %18,6’sı darbenin, “Türkiye’nin problemlerini 
daha da artırdığı”; ön lisans eğitimi alanların %70,6’sı “Türk milletinin/halkının bir-
lik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %8,2’si 
“Hükümetin otoritesini artırdığı”, %11,3’ü “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı” 
ve %6,2’si “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve lise eğitimi alan-
ların %1,6’sı “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan et-
mişlerdir (TABLO-3.37). 

İkinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, lise 
eğitimi alanların %13,3’ü darbenin, “Türkiye’nin problemlerini daha da artırdığı”; 
yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %15,7’si “Türk milletinin /halkının birlik ve 
beraberliğini kuvvetlendirdiği”; lisans eğitimi alanların %20,3’ü “Hükümetin otorite-
sini artırdığı”, lise eğitimi alanların %19,5’i “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı” 
ve yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %24,7’si “Diğer dini cemaat ve gruplara 
olan güveni sarstığı” ve ön lisans eğitimi alanların %22,3’ü “Demokrasi kültürünü 
güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TABLO-3.37). 

“15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu ile ilgili birinci ve ikinci tercih-
ler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Eğitim/öğretim düzeyine 
bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim görülmemektedir. Bunun sebebi ayrı 
bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edilebilir. 

Eğitim/öğretim bağlı olarak gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli 
sonucu nedir?” sorusu ile ilgili tercihler, TABLO-3.111’de karşılaştırılmaktadır. Tab-
loda görülebileceği gibi tercihler arasında, Darbe Girişiminin en önemli sonucuna 
ilişkin düşüncelerde genel eğilime uygun olarak çok ciddi bir değişiklik olduğu gö-
rülmektedir. Ancak eğitim/öğretim bağlı olarak her bir seçenek içinde ciddi bir de-
ğişim yoktur.

Gençlerin, “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu”na ilişkin birinci 
tercihlerinde darbenin en önemli sonucu olarak, sırasıyla, Darbenin “Türk milletinin 
/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” (%54,6-%70,6) ve “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı” (% 12,7-%18,6) şeklinde iki görüş öne çıkarken; 
İkinci tercihte, sırasıyla, darbenin “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sars-
tığı” (% 20,0-%24,7), “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” (% 12,4-%22,3), “Hü-
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kümetin otoritesini artırdığı” (%14,5-%20,3) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini ar-
tırdığı” (%13,7-%19,5) şeklinde, oranları birbirine nispeten yakın dört farklı görüş 
öne çıkmıştır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; birinci tercihte darbe 
girişimi, “Türk milletinin/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdi” diyen gru-
bun zihinlerinin karışık olduğu; ikinci tercihte “Demokrasi kültürünü güçlendirdi” 
diyen grubun zihninin biraz karışık olduğu görülmektedir.

Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasına bakıldığı zaman gençlerin ikinci tercihleri-
nin tezahür etmekte olduğu görülmektedir.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu” ile ilgili tercihle-
ri arasında ciddi bir değişim olması ve ikinci tercihlerinde öngörülen zararlara 
ilişkin oranların birbirine yakın olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe 
girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu göster-
mektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine 
ilişkin süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi yan-
sıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütül-

mesi gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine 
daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.
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TABLO-3.37: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu

Eğitim /
Öğretim Durumu

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en Önemli sonucu ne olmuştur? (%)

Türkiye’nin 
problemle-
rini daha da 

artırdı

Türk 
milletinin /

halkının
birlik ve be-
raberliğini 
kuvvetlen-

dirdi

Hükümetin 
otoritesini 

artırdı

Cumhur-
başkanının 
otoritesini 

artırdı

Diğer dini 
cemaat ve 
gruplara 

olan güveni 
sarstı

Demokrasi 
kültürünü 

güçlendirdi

Te
rc

ih
 1

İlköğretim /ortaokul 17,6 66,2 1,5 8,8 4,4 1,5
Lise 12,5 67,4 4,0 9,3 5,3 1,6
Ön Lisans 12,7 70,6 3,5 7,5 4,6 1,1
Lisans 14,8 66,8 5,4 5,9 5,6 1,5
Yüksek Lisans/
Doktora 18,6 54,6 8,2 11,3 6,2 1,0

Ortalama 14,0 67,1 4,5 7,8 5,2 1,4
Min-Max 12,7-18,6 54,6-70,6 1,5-8,2 5,9-11,3 4,4-6,2 1,0-1,6
Bant Uzunluğu 5,9 16 5,7 5,4 1,8 0,6

Te
rc

ih
 2

İlköğretim/Ortaokul 10,9 14,5 14,5 18,2 20,0 21,8
Lise 13,3 11,2 17,5 19,5 23,1 15,4
Ön Lisans 11,0 12,2 15,2 16,1 23,2 22,3
Lisans 8,1 12,2 20,3 13,7 23,7 22,0
Yüksek Lisans/
Doktora 11,2 15,7 16,9 19,1 24,7 12,4

Ortalama 10,7 12,3 17,6 16,5 23,3 19,6
Değişim Bandı (Min-
Max) 8,1-13,3 11,2-15,7 14,5-20,3 13,7-19,5 20,0-24,7 12,4-22,3

Bant Uzunluğu 5,2 4,5 5,8 5,8 4,7 9,9
Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli 
sonucu nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçlar, “15 
Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusuna ilişkin genel eğilim 
ile uyumludur (TABLO-3.38). Ayrıca eğitim/öğretim alanına bağlı olarak anlamlı bir 
değişim görülmemektedir. Her bir tercihin, her bir seçeneği içerisinde eğitim/öğre-
tim alanına bağlı ciddi bir değişim görülmemektedir.

Birinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, tek-
nik eğitim alanların %16,3’ü darbenin, “Türkiye’nin problemlerini daha da artırdı-
ğı”; genel eğitim alanların %70,9’u “Türk milletinin /halkının birlik ve beraberliğini 
kuvvetlendirdiği”; genel eğitim alanların %6,8’i “Hükümetin otoritesini artırdığı”, 
sağlık eğitimi alanların %10,8’i “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı”, spor eği-
timi alanların %7,6’sı “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve teknik 
eğitim alanların %2,1’i “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını 
beyan etmişlerdir (TABLO-3.38). 
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İkinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, tek-
nik eğitim alanların %15,2’si darbenin “Türkiye’nin problemlerini daha da artırdığı”; 
imam hatip/ilahiyat eğitimi alanların %15,6’sı “Türk milletinin /halkının birlik ve 
beraberliğini kuvvetlendirdiği”; sosyal eğitimi alanların %21,6’sı “Hükümetin oto-
ritesini artırdığı”, sağlık eğitimi alanların %19,3’ü “Cumhurbaşkanının otoritesini 
artırdığı”, genel eğitim alanların %28,7’si “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni 
sarstığı” ve spor eğitimi alanların %22,4’ü “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” ka-
naatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TABLO-3.38). 

“15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili birinci ve 
ikinci tercihler arasındaki değişim, genel ortalama değişime uygundur. Eğitim/öğre-
tim alanına bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim görülmemektedir. Bunun 
sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edilebilir. 

Eğitim/öğretim Alanına bağlı olarak gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en 
önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili tercihler, TABLO-3.38’de karşılaştırılmaktadır. 
Tabloda görülebileceği gibi tercihler arasında, Darbe Girişiminin en önemli sonucu-
na ilişkin düşüncelerde genel eğilime uygun olarak çok ciddi bir değişiklik olduğu 
görülmektedir. Ancak Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak her bir seçenek içinde cid-
di bir değişim yoktur.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu”na ilişkin birinci ter-
cihlerinde darbenin en önemli sonucu olarak, sırasıyla, Darbenin “Türk milletinin/
halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” (%65,0-70,9) ve “Türkiye’nin prob-
lemlerini daha da artırdığı” (% 12,0-16,3) şeklinde iki görüş öne çıkarken; İkinci 
tercihte, sırasıyla, darbenin “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” (% 
21,6-28,7), “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” (% 15,6-22,4), “Hükümetin oto-
ritesini artırdığı” (%13,3-21,6) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı” (%12,4-
19,3) şeklinde, oranları birbirine nispeten yakın dört farklı görüş öne çıkmıştır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; gerek birinci tercih ve 
gerekse ikinci tercihteki tüm grupların kendi içinde oldukça homojen oldukları ve 
verdikleri kararlarda zihinlerinin çok net olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasına bakıldığı zaman, pratikte, gençlerin ikin-
ci tercihlerinin tezahür etmekte olduğu görülmektedir.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu” ile ilgili tercihleri 
arasında ciddi bir değişim olması ve ikinci tercihlerinde öngörülen zararlara ilişkin 
oranların birbirine yakın olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe girişimi ile 
ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu göstermektedir. 



121

DARBE GİRİŞİMİNİN FAİLLERİ/AKTÖRLERİ VE MAĞDURLARI

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülme-

si gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha 
fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir. 

TABLO-3.38: Eğitim /Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu

Eğitim /
Öğretim Alanı

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en Önemli sonucu ne olmuştur? (%)

Türkiye’nin 
problemle-
rini daha da 

artırdı

Türk milleti-
nin /halkının 

birlik ve 
beraberliğini 
kuvvetlen-

dirdi

Hükümetin 
otoritesini 

artırdı

Cumhur-
başkanının 
otoritesini 

artırdı

Diğer dini 
cemaat ve 

gruplara olan 
güveni sarstı

Demokrasi 
kültürünü 

güçlendirdi

Te
rc

ih
 1

Teknik alan 16,3 65,0 4,6 7,1 5,0 2,1
Sağlık 13,5 66,5 2,7 10,8 6,5
Sosyal 12,0 68,5 3,4 8,3 5,9 1,9
İmam hatip/
İlahiyat 14,5 67,7 5,1 7,2 4,3 1,3

Genel 12,6 70,9 6,8 4,4 3,4 1,9
Spor 13,7 62,6 6,1 9,2 7,6 0,8

Ortalama 13,7 67,2 4,6 7,7 5,3 1,4
Değişim Bandı 
(Min-Max) 12-16,3 62,6-70,9 2,7-6,8 12,4-19,3 3,4-7,6 0-2,1

Bant Uzunluğu 4,3 8,3 4,1 6,9 4,2 2,1

Te
rc

ih
 2

Teknik alan 15,2 10,9 16,6 18,5 23,2 15,6
Sağlık 10,8 14,5 13,3 19,3 22,3 19,9
Sosyal 11,7 12,4 21,6 12,4 21,6 20,3
İmam hatip/
ilahiyat 7,5 15,6 16,0 17,0 23,1 20,8

Genel 8,5 8,5 18,1 18,1 28,7 18,1
Spor 10,3 10,3 18,1 16,4 22,4 22,4

Ortalama 10,8 12,2 17,7 16,6 23,5 19,3
Değişim Bandı 
(Min-Max) 7,5-15,2 8,5-15,6 13,3-21,6 12,4-19,3 21,6-28,7 15,6-22,4

Bant Uzunluğu 7,7 7,1 8,3 6,9 7,1 6,8
Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma

Mesleğe bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu ne-
dir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçlar, “15 Temmuz 
darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusuna ilişkin genel eğilim ile aynıdır 
(TABLO-3.39). Ayrıca mesleğe bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemektedir. 
Her bir tercihin, her bir seçeneği içerisinde mesleğe bağlı bazı istisnaların dışında 
ciddi bir değişim görülmemektedir.
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Birinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 
mesleği çalışmayan/işsizler olanların %21,4’ü darbenin, “Türkiye’nin problemlerini 
daha da artırdığı”; ev kadını/kızı olanların %74’ü “Türk milletinin /halkının birlik 
ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; çalışmayan/işsiz olanların %9,2’si “Hükümetin 
otoritesini artırdığı”, işçi (çalışan) olanların %11,8’i “Cumhurbaşkanının otoritesini 
artırdığı”, eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) olanların %7,5’i “Diğer dini cemaat ve 
gruplara olan güveni sarstığı” ve memur olanların %3,4’ü “Demokrasi kültürünü 
güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TABLO-3.39). 

İkinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, ev ka-
dını/kızı olanların %14,6’sı darbenin, “Türkiye’nin problemlerini daha da artırdığı”; 
çalışmayan/işsiz olanların %17,8’i “Türk milletinin/halkının birlik ve beraberliğini 
kuvvetlendirdiği”; özel sektör çalışanı olanların %24,6’sı “Hükümetin otoritesini ar-
tırdığı”, eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) olanların %21,7’si “Cumhurbaşkanının 
otoritesini artırdığı”, memur olanların %28,7’si “Diğer dini cemaat ve gruplara olan 
güveni sarstığı” ve özel sektör çalışanı olanların %27,7’si “Demokrasi kültürünü güç-
lendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TABLO-3.39). 

“15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili birinci 
ve ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Mesleğe bağ-
lı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim görülmemektedir. Bunun sebebi ayrı bir 
çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edilebilir. 

Mesleğe bağlı olarak gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu 
nedir?” sorusu ile ilgili tercihler, TABLO-3.39’da karşılaştırılmaktadır. Tabloda gö-
rülebileceği gibi tercihler arasında, Darbe Girişiminin en önemli sonucuna ilişkin 
düşüncelerde genel eğilime uygun olarak çok ciddi bir değişiklik olduğu görülmek-
tedir. Ancak mesleğe bağlı olarak her bir seçenek içinde ciddi bir değişim yoktur.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu”na ilişkin birinci 
tercihlerinde darbenin en önemli sonucu olarak, sırasıyla, Darbenin “Türk milleti-
nin/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” (%56,1-74,0) ve “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı” (% 6,3-21,4) şeklinde iki görüş öne çıkarken; ikinci 
tercihte, sırasıyla, darbenin “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” (% 
19,5-28,7), “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” (% 14,6-27,7), “Hükümetin oto-
ritesini artırdığı” (%13,8-24,6) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı” (%9,2-
21,7) şeklinde oranları birbirine nispeten yakın dört farklı görüş öne çıkmıştır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; birinci tercihte darbe 
girişimi, “Türkiye’nin problemlerini daha da artırdı”, “Türk milletinin/halkının birlik 
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ve beraberliğini kuvvetlendirdi”, diyen grupların zihinlerinin karışık olduğu; ikinci 
tercihte hemen hemen tüm grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmekte-
dir.

Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasına bakıldığı zaman, pratikte, gençlerin ikin-
ci tercihlerinin tezahür etmekte olduğu görülmektedir.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu” ile ilgili tercihleri 
arasında ciddi bir değişim olması ve ikinci tercihlerinde öngörülen zararlara ilişkin 
oranların birbirine yakın olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe girişimi ile 
ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülme-

si gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha 
fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.
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TABLO-3.39: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu

Meslek

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu ne olmuştur? %

Türkiye’nin 
problemle-
rini daha da 

artırdı

Türk milleti-
nin /halkının 
birlik ve be-
raberliğini 
kuvvetlen-

dirdi

Hükümetin 
otoritesini 

artırdı

Cumhur-
başkanının 
otoritesini 

artırdı

Diğer dini 
cemaat ve 
gruplara 

olan güveni 
sarstı

Demokrasi 
kültürünü 

güçlendirdi

Te
rc

ih
 1

Öğrenci 14,0 68,2 3,8 7,8 4,5 1,7
Eğitici (Öğretmen/ 
Öğretim Elemanı) 12,1 66,1 5,2 8,6 7,5 0,6

Çalışmayan/İşsiz 21,4 56,1 9,2 8,2 4,1 1,0
Memur 15,1 68,1 5,0 3,4 5,0 3,4
Özel Sektör Çalışanı 16,4 69,9 4,1 4,1 5,5 0,0
İşçi (Çalışan) 19,7 59,2 2,6 11,8 3,9 2,6
Ev Kadını/Kızı 6,3 74,0 4,2 9,4 6,3
Esnaf 11,0 68,1 4,3 9,2 6,1 1,2

Ortalama 13,9 67,1 4,5 7,8 5,2 1,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 6,3-21,4 56,1-74,0 2,6-9,2 3,4-11,8 3,9-7,5 0,0-3,4

Bant Uzunluğu 15,1 17,9 6,6 8,4 3,6 3,4

Te
rc

ih
 2

Öğrenci 9,5 13,2 17,2 17,2 22,5 20,3
Eğitici (Öğretmen/
Öğretim Elemanı) 13,3 9,0 13,9 21,7 24,1 18,1

Çalışmayan/İşsiz 6,7 17,8 18,9 14,4 25,6 16,7
Memur 12,9 8,9 12,9 16,8 28,7 19,8
Özel Sektör Çalışanı 3,1 12,3 24,6 9,2 23,1 27,7
İşçi (Çalışan) 11,5 14,8 23,0 14,8 21,3 14,8
Ev Kadını/Kızı 13,8 8,0 13,8 19,5 19,5 25,3
Esnaf 14,6 13,9 22,2 11,8 22,9 14,6

Ortalama 10,7 12,4 17,6 16,6 23,3 19,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 3,1-14,6 8,0-17,8 13,8-24,6 9,2-21,7 19,5-28,7 14,6-27,7

Bant Uzunluğu 11,5 9,8 10,8 12,5 9,2 13,1
Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin en 
önemli sonucu nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuç-
lar, “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusuna ilişkin genel 
eğilim ile aynıdır (TABLO-3.40). Ayrıca ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak 
anlamlı bir değişim ve her bir tercihin, her bir seçeneği içerisinde ciddi bir değişim 
görülmemektedir.

Birinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, aile-
sinin aylık ortalama geliri 2001–3000 TL olanların %16,4’ü darbenin, “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı”; 1001–1500 TL olanların %70,1’i “Türk milletinin /
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halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; 5001 TL ve üstü olanların %10,7’si 
“Hükümetin otoritesini artırdığı”, 3001–5000 TL olanların %10,8’i “Cumhurbaşka-
nının otoritesini artırdığı”, 0–1000 TL olanların %6,2’si “Diğer dini cemaat ve grup-
lara olan güveni sarstığı” ve 5001 TL ve üstü olanların %3,6’sı “Demokrasi kültürünü 
güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TABLO-3.40). 

İkinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, aile-
sinin aylık ortalama geliri 3001–5000 TL olanların %14,9’u darbenin, “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı”; 0–1000 TL olanların %13,7’si “Türk milletinin/
halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; 3001–5000 TL olanların %21,8’i 
“Hükümetin otoritesini artırdığı”, 1501–2000 TL olanların %19’u “Cumhurbaşka-
nının otoritesini artırdığı”, 5001 TL ve üstü olanların %39,1’i “Diğer dini cemaat 
ve gruplara olan güveni sarstığı” ve %30,4’ü “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” 
kanaatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TABLO-3.40). 

“15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili birinci 
ve ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Ailenin or-
talama aylık gelirine bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim görülmemekte-
dir. Bunun sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit 
edilebilir. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak gençlerin “15 Temmuz darbe giri-
şiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili tercihler, TABLO-3.40’da karşı-
laştırılmaktadır. Tablodan görülebileceği gibi tercihler arasında, Darbe Girişiminin 
en önemli sonucuna ilişkin düşüncelerde genel eğilime uygun olarak çok ciddi bir 
değişiklik olduğu görülmektedir. Ancak ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak 
her bir seçenek içinde ciddi bir değişim yoktur.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu”na ilişkin birinci 
tercihlerinde darbenin en önemli sonucu olarak, sırasıyla, Darbenin “Türk milleti-
nin /halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” (% 63,4-70,1) ve “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı” (% 10,5-16,4) şeklinde iki görüş öne çıkarken; İkin-
ci tercihte, sırasıyla, darbenin “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” 
(% 16,1-39,1), “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” (% 15,4-30,4), “Hükümetin 
otoritesini artırdığı” (%4,3-21,8) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı” (% 
4,3-19,0) şeklinde oranları birbirine nispeten yakın dört farklı görüş öne çıkmıştır. 

Diğer demografik özelliklerle mukayese edildiğinde burada ikinci tercihte min-
max bandı genişlemiştir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; birinci tercihte tüm 
grupların kendi içinde oldukça homojen oldukları ve verdikleri kararlarda zihin-
lerinin çok net olduğu; ikinci tercihte ise darbe girişiminin “Hükümetin otoritesini 
artırdı”, “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdı”, “Diğer dini cemaat ve gruplara olan 
güveni sarstı” ve “Demokrasi kültürünü güçlendirdi” diyen grupların zihinlerinin 
karışık olduğu görülmektedir.

Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasına bakıldığı zaman, pratikte, gençlerin ikin-
ci tercihlerinin tezahür etmekte olduğu görülmektedir.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu” ile ilgili tercihleri 
arasında ciddi bir değişim olması ve ikinci tercihlerinde öngörülen zararlara ilişkin 
oranların birbirine yakın olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe girişimi ile 
ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülme-

si gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha 
fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir. 
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TABLO-3.40: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu

Ailenin Ortala-
ma Aylık Geliri 

(TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en Önemli sonucu ne olmuştur? %

Türkiye’nin 
problemle-
rini daha da 

artırdı

Türk milleti-
nin /halkının 

birlik ve 
beraberliğini 
kuvvetlen-

dirdi

Hükümetin 
otoritesini 

artırdı

Cumhur-
başkanının 
otoritesini 

artırdı

Diğer dini 
cemaat ve 

gruplara olan 
güveni sarstı

Demokrasi 
kültürünü 

güçlendirdi

Te
rc

ih
 1

0 -1000 14,6 65,8 3,8 7,5 6,2 2,2
1001 -1500 10,5 70,1 3,9 8,7 5,4 1,5
1501 -2000 14,7 66,4 6,0 7,2 4,9 0,8
2001 -3000 16,4 68,3 3,2 6,9 4,8 0,5
3001 -5000 15,1 63,4 6,5 10,8 3,2 1,1
5001 ve Üstü 14,3 64,3 10,7 7,1 3,6

Ortalama 13,9 67,1 4,5 7,9 5,2 1,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 10,5-16,4 63,4-70,1 3,2-10,7 6,9-10,8 0,0-6,2 0,5-3,6

Bant Uzunluğu 5,9 6,7 7,5 3,9 6,2 3,1

Te
rc

ih
 2

0 -1000 11,1 13,7 16,5 17,5 19,0 22,3
1001 -1500 9,7 12,1 20,5 17,8 24,5 15,4
1501 -2000 9,5 13,6 16,5 19,0 25,2 16,1
2001 -3000 10,6 9,4 17,1 12,9 28,8 21,2
3001 -5000 14,9 9,2 21,8 11,5 16,1 26,4
5001 ve Üstü 8,7 13,0 4,3 4,3 39,1 30,4

Ortalama 10,6 12,3 17,7 16,5 23,1 19,7
Değişim Bandı 
(Min-Max) 8,7-14,9 9,2-13,7 4,3-21,8 4,3-19,0 16,1-39,1 15,4-30,4

Bant Uzunluğu 6,2 4,5 17,5 14,7 23 15
Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak “15 Temmuz 
darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar 
incelendiğinde, sonuçlar, “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” 
sorusuna ilişkin genel eğilim ile uyumludur (TABLO-3.41). Ayrıca gencin eline ge-
çen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemektedir. 
Her bir tercihin her bir seçeneği içerisinde gencin eline geçen aylık ortalama para 
miktarına bağlı ciddi bir değişim görülmemektedir.

Birinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, gen-
cin eline geçen aylık ortalama para miktarı 2001 TL ve üstü olanların %32’si darbe-
nin, “Türkiye’nin problemlerini daha da artırdığı”; 401–500 TL olanların %70,3’ü 
“Türk milletinin/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; 2001 TL ve üstü 
olanların %12’si “Hükümetin otoritesini artırdığı”, 1001–2000 TL olanların %14,5’i 
“Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı”, 751–1000 TL olanların %7,1’i “Diğer dini 
cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve 2001 TL ve üstü olanların %8’i “Demokra-
si kültürünü güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TABLO-3.41). 
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İkinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, Gencin 

eline geçen aylık ortalama para miktarı 1001–2000 TL olanların %18,8’i darbenin, 

“Türkiye’nin problemlerini daha da artırdığı”; 2001 TL ve üstü olanların %18,2’si 

“Türk milletinin /halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; 401–500 TL 

olanların %20,1’i “Hükümetin otoritesini artırdığı”, 0–400 TL olanların %19,8’i’ 

“Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı”, 2001 TL ve üstü olanların %27,3’ü “Diğer 

dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve 501–750 TL olanların %24,1’i “De-

mokrasi kültürünü güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TAB-

LO-3.41). 

“15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili birinci 

ve ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Gencin eline 

geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir değişim 

görülmemektedir. Bunun sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kul-

lanılarak tespit edilebilir. 

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak gençlerin “15 Tem-

muz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili tercihler, TABLO-

3.41’de karşılaştırılmaktadır. Tabloda görülebileceği gibi tercihler arasında, Darbe 

Girişiminin en önemli sonucuna ilişkin düşüncelerde genel eğilime uygun olarak 

çok ciddi bir değişiklik olduğu görülmektedir. Ancak gencin eline geçen aylık or-

talama para miktarına bağlı olarak her bir seçenek içinde ciddi bir değişim yoktur.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu”na ilişkin birinci 

tercihlerinde darbenin en önemli sonucu olarak, sırasıyla, darbenin “Türk milleti-

nin /halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” (% 44,0-70,3) ve “Türkiye’nin 

problemlerini daha da artırdığı” (% 12,0-32,0) şeklinde iki görüş öne çıkarken; İkin-

ci tercihte, sırasıyla, darbenin “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” 

(% 18,8-27,3), “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” (% 17,4-24,1), “Hükümetin 

otoritesini artırdığı” (% 13,9-20,1) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı” (% 

13,6-19,8) şeklinde oranları birbirine nispeten yakın dört farklı görüş öne çıkmıştır. 

Diğer demografik özelliklerle mukayese edildiğinde burada ikinci tercihte min-

max bandı genişlemiştir. Ayrıca burada ki tercihler, ailenin aylık ortalama gelirindeki 

tercihlerle paralellik arz etmektedir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; birinci tercihte darbe 
girişimi, “Türkiye’nin problemlerini daha da artırdı”, “Türk milletinin/halkının birlik 
ve beraberliğini kuvvetlendirdi”, “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdı” diyen grup-
ların zihinlerinin karışık olduğu; ikinci tercihte “Türkiye’nin problemlerini daha da 
artırdı” diyen grubun zihni biraz karışık olduğu görülmektedir.

Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasına bakıldığı zaman, pratikte, gençlerin ikinci ter-
cihlerinin tezahür etmekte olduğu görülmektedir.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu” ile ilgili tercihleri 
arasında ciddi bir değişim olması ve ikinci tercihlerinde öngörülen zararlara ilişkin 
oranların birbirine yakın olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe girişimi ile 
ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine 
ilişkin süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi yan-
sıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütül-

mesi gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine 
daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.
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TABLO-3.41: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin 

En Önemli Sonucu

Gencin Eline Geçen 
Aylık Ortalama 

Para Miktarına (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en Önemli sonucu ne olmuştur? %

Türkiye’nin 
problemle-
rini daha da 

artırdı

Türk milleti-
nin /halkının 
birlik ve be-
raberliğini 
kuvvetlen-

dirdi

Hükümetin 
otoritesini 

artırdı

Cumhur-
başkanının 
otoritesini 

artırdı

Diğer dini 
cemaat ve 
gruplara 

olan güveni 
sarstı

Demokrasi 
kültürünü 

güçlendirdi

Te
rc

ih
 1

0 -400 12,0 69,3 4,1 7,8 5,0 1,7
401 -500 12,9 70,3 3,5 7,4 4,5 1,4
501 -750 12,0 68,2 6,0 6,9 6,5 0,5
751 -1000 21,4 54,8 6,3 9,5 7,1 0,8
1001 -2000 23,6 52,7 3,6 14,5 5,5 0,0
2001 ve Üstü 32,0 44,0 12,0 4,0 0,0 8,0

Ortalama 14,0 67,0 4,5 7,9 5,2 1,4
Değişim Bandı (Min-
Max) 12,0-32,0 44,0-70,3 3,5-12,0 4,0-14,5 0,0-7,1 0-8,0

Bant Uzunluğu 20 26,3 8,5 10,5 7,1 8

Te
rc

ih
 2

0 -400 12,2 11,2 15,9 19,8 20,8 20,0
401 -500 10,7 11,6 20,1 15,1 25,1 17,4
501 -750 8,9 11,5 16,8 13,6 25,1 24,1
751 -1000 7,0 19,1 13,9 17,4 22,6 20,0
1001 -2000 18,8 10,4 18,8 14,6 18,8 18,8
2001 ve Üstü 4,5 18,2 18,2 13,6 27,3 18,2

Ortalama 10,8 12,3 17,5 16,6 23,2 19,6
Değişim Bandı (Min-
Max) 4,5-18,8 10,4-18,2 13,9-20,1 13,6-19,8 18,8-27,3 17,4-24,1

Bant Uzunluğu 14,3 7,8 6,2 6,2 8,5 6,7
Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma

Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak “15 Temmuz 
darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar 
incelendiğinde, sonuçlar, “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” 
sorusuna ilişkin genel eğilim ile uyumludur (TABLO-3.42). Ayrıca gencin hayatının 
büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak anlamlı bir değişim görülmemektedir. 
Her bir tercihin her bir seçeneği içerisinde gencin hayatının büyük bir kısmını geçir-
diği yere bağlı ciddi bir değişim görülmemektedir.

Birinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 
gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer ilçe olanların %15,4’ü darbenin, 
“Türkiye’nin problemlerini daha da artırdığı”; köy/kasaba olanların %69,6’sı “Türk 
milletinin /halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; şehir olanların %4,7’si 
“Hükümetin otoritesini artırdığı”, şehir olanların %9,7’si “Cumhurbaşkanının otori-
tesini artırdığı”, köy/kasaba olanların %5,7’si “Diğer dini cemaat ve gruplara olan gü-
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veni sarstığı” ve köy/kasaba olanların %2,4’ü “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” 
kanaatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TABLO-3.42). 

İkinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, Gen-
cin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer şehir olanların %11,6’sı darbenin, 
“Türkiye’nin problemlerini daha da artırdığı”; köy/kasaba olanların %13,4’ü “Türk 
milletinin/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; şehir olanların %19’u 
“Hükümetin otoritesini artırdığı”, köy/kasaba olanların %17,4’ü “Cumhurbaşkanı-
nın otoritesini artırdığı”, ilçe olanların %24,3’ü “Diğer dini cemaat ve gruplara olan 
güveni sarstığı” ve köy/kasaba olanların %22,5’i “Demokrasi kültürünü güçlendirdi-
ği” kanaatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TABLO-3.42). 

“15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili birinci 
ve ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Gencin ha-
yatının büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak düşüncelerde anlamlı bir deği-
şim görülmemektedir. Bunun sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi 
kullanılarak tespit edilebilir. 

Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak gençlerin “15 Tem-
muz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili tercihler, TABLO-
3.42’de karşılaştırılmaktadır. Tabloda görülebileceği gibi tercihler arasında, Darbe 
Girişiminin en önemli sonucuna ilişkin düşüncelerde genel eğilime uygun olarak 
çok ciddi bir değişiklik olduğu görülmektedir. Ancak gencin hayatının büyük bir 
kısmını geçirdiği yere bağlı olarak her bir seçenek içinde ciddi bir değişim yoktur.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu”na ilişkin birinci ter-
cihlerinde darbenin en önemli sonucu olarak, sırasıyla, darbenin “Türk milletinin/
halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” (%66,0-69,6) ve “Türkiye’nin prob-
lemlerini daha da artırdığı” (% 12,5-15,4) şeklinde iki görüş öne çıkarken; ikinci 
tercihte, sırasıyla, darbenin “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” (% 
21,5-24,3), “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” (% 18,6-22,5), “Hükümetin oto-
ritesini artırdığı” (%15,1-19,0) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı” (%15,7-
17,4) şeklinde oranları birbirine nispeten yakın dört farklı görüş öne çıkmıştır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; gerek birinci tercih ve 
gerekse ikinci tercihteki tüm grupların kendi içinde oldukça homojen oldukları ve 
verdikleri kararlarda zihinlerinin çok net olduğunu söyleyebiliriz.
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Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasına bakıldığı zaman, pratikte, gençlerin ikinci ter-
cihlerinin tezahür etmekte olduğu görülmektedir.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu” ile ilgili tercihleri 
arasında ciddi bir değişim olması ve ikinci tercihlerinde öngörülen zararlara ilişkin 
oranların birbirine yakın olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe girişimi ile 
ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülme-

si gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha 
fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.42: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
En Önemli Sonucu

Hayatın Büyük
Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu ne olmuştur? %

Türkiye’nin 
problemle-
rini daha da 

artırdı

Türk milleti-
nin /

halkının 
birlik ve be-
raberliğini 
kuvvetlen-

dirdi

Hükümetin 
otoritesini 

artırdı

Cumhur-
başkanının 
otoritesini 

artırdı

Diğer dini 
cemaat ve 
gruplara 

olan güveni 
sarstı

Demokrasi 
kültürünü 

güçlendirdi

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 12,5 69,6 3,9 6,0 5,7 2,4
İlçe 15,4 66,8 4,7 6,3 5,2 1,6

Şehir 13,7 66,0 4,7 9,7 5,0 0,9
Yurt dışı

Ortalama 13,9 67,1 4,5 7,8 5,2 1,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 12,5-15,4 66,0-69,6 3,9-4,7 6,0-9,7 5,0-5,7 0,9-2,4

Bant Uzunluğu 2,9 3,6 0,8 3,7 0,7 1,5

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 10,1 13,4 15,1 17,4 21,5 22,5
İlçe 9,9 12,8 17,1 17,4 24,3 18,6
Şehir 11,6 11,5 19,0 15,7 23,6 18,6
Yurt dışı

Ortalama 10,7 12,4 17,6 16,6 23,3 19,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 9,9-11,6 11,5-13,4 15,1-19,0 15,7-17,4 21,5-24,3 18,6-22,5

Bant Uzunluğu 1,7 1,9 3,9 1,7 2,8 3,9
Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma

Gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin en 
önemli sonucu nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuç-
lar, “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusuna ilişkin genel 
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eğilim ile uyumludur (TABLO-3.43). Ayrıca gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak 
anlamlı bir değişim görülmemektedir. Her bir tercihin her bir seçeneği içerisinde, 
gencin şu anda yaşadığı yere bağlı ciddi bir değişim görülmemektedir.

Birinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, Gen-
cin şu anda yaşadığı yer köy olanların %15,8’i darbenin, “Türkiye’nin problemlerini 
daha da artırdığı”; şehir olanların %67,5’i “Türk milletinin/halkının birlik ve bera-
berliğini kuvvetlendirdiği”; ilçe olanların %6,7’si “Hükümetin otoritesini artırdığı”, 
köy/kasaba olanların %9’u “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı”, ilçe olanların 
%6,2’si “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve köy/kasaba olanların 
%2,3’ü “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan etmişler-
dir (TABLO-3.43). 

İkinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, Gen-
cin şu anda yaşadığı yer şehir olanların %11,4’ü darbenin, “Türkiye’nin problemle-
rini daha da artırdığı”; köy/kasaba olanların %14,9’u “Türk milletinin/halkının birlik 
ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; köy/kasaba olanların %20,2’si “Hükümetin otori-
tesini artırdığı”, köy/kasaba olanların %21,1’i “Cumhurbaşkanının otoritesini artır-
dığı”, ilçe olanların %26,4’ü “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve 
şehir olanların %20,5’i “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını 
beyan etmişlerdir (TABLO-3.43). 

“15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili birinci 
ve ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Gencin şu 
anda yaşadığı yere bağlı olarak düşüncelerinde anlamlı bir değişim görülmemekte-
dir. Bunun sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit 
edilebilir. 

Gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak gençlerin “15 Temmuz darbe girişi-
minin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili tercihler, TABLO-3.43’te karşılaş-
tırılmaktadır. Tabloda görülebileceği gibi tercihler arasında, Darbe Girişiminin en 
önemli sonucuna ilişkin düşüncelerde genel eğilime uygun olarak çok ciddi bir de-
ğişiklik olduğu görülmektedir. Ancak gencin şu anda yaşadığı yere bağlı olarak her 
bir seçenek içinde ciddi bir değişim yoktur.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu”na ilişkin birinci 
tercihlerinde darbenin en önemli sonucu olarak, sırasıyla, darbenin “Türk milleti-
nin/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” (% 64,7-67,5) ve “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı” (% 13,8-15,8) şeklinde iki görüş öne çıkarken; ikin-
ci tercihte, darbenin “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” (% 21,9-
26,4), “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” (% 14,9-20,5), “Hükümetin otoritesini 
artırdığı” (%17,1-20,2) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı” (%15,8-21,1) 
şeklinde oranları birbirine nispeten yakın dört farklı görüş öne çıkmıştır. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; gerek birinci tercih ve 
gerekse ikinci tercihteki tüm grupların kendi içinde oldukça homojen oldukları ve 
verdikleri kararlarda zihinlerinin çok net olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına bakıldığı zaman, pratikte, genç-
lerin ikinci tercihlerinin tezahür etmekte olduğu görülmektedir.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu” ile ilgili tercihleri 
arasında ciddi bir değişim olması ve ikinci tercihlerinde öngörülen zararlara ilişkin 
oranların birbirine yakın olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz darbe girişimi ile 
ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu göstermektedir. 

Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişiminin tasfiyesine ilişkin 
süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse, meydana çıkacak psikolojiyi yansıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülme-

si gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine daha 
fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir.

TABLO-3.43: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu

Şu Anda Yaşa-
nılan Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu ne olmuştur? (%)

Türkiye’nin 
problemlerini 
daha da artırdı

Türk milletinin 
/halkının 
birlik ve 

beraberliğini 
kuvvetlendirdi

Hükümetin 
otoritesini 

artırdı

Cumhur-
başkanının 
otoritesini 

artırdı

Diğer dini 
cemaat ve 

gruplara olan 
güveni sarstı

Demokrasi 
kültürünü 

güçlendirdi

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 15,8 64,7 3,0 9,0 5,3 2,3
İlçe 13,8 66,7 6,7 5,2 6,2 1,4
Şehir 13,8 67,5 4,2 8,3 4,9 1,3

Ortalama 14,0 67,1 4,5 7,9 5,2 1,4
Değişim Bandı 
(Min-Max) 13,8-15,8 64,7-67,5 3,0-6,7 5,2-9,0 4,9-6,2 1,3-2,3

Bant Uzunluğu 2 2,8 3,7 3,8 1,9 1

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 7,0 14,9 20,2 21,1 21,9 14,9
İlçe 8,8 12,4 17,1 17,6 26,4 17,6
Şehir 11,4 12,1 17,4 15,8 22,7 20,5

Ortalama 10,6 12,4 17,6 16,6 23,2 19,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 7,0-11,4 12,1-14,9 17,1-20,2 15,8-21,1 21,9-26,4 14,9-20,5

Bant Uzunluğu 4,4 2,8 3,1 5,3 4,5 5,6
Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma
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Gencin yaşadığı konuta bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişiminin en önem-
li sonucu nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, sonuçlar, “15 
Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusuna ilişkin genel eğilim 
ile aynıdır (TABLO-3.44). Ayrıca gencin yaşadığı konuta bağlı olarak anlamlı bir de-
ğişim görülmemektedir. Her bir tercihin her bir seçeneği içerisinde, gencin şu anda 
yaşadığı yere bağlı ciddi bir değişim görülmemektedir.

Birinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, 
gencin yaşadığı konut/evde arkadaş(lar)ıyla birlikte olanların %17,8’i darbenin, 
“Türkiye’nin problemlerini daha da artırdığı”; evde yalnız olanların %81,3’ü “Türk 
milletinin/halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; ailesiyle birlikte evde 
olanların %7,0’si “Hükümetin otoritesini artırdığı”, apart dairede yalnız olanların 
%14,3’ü “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı”, apart dairede yalnız olanların 
%14,3’ü “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” ve apart dairede yalnız 
olanların %14,3’ü “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını be-
yan etmişlerdir (TABLO-3.44). 

İkinci tercihte; en yüksek oranları ve alternatifleri göz önüne aldığımızda, gencin 
yaşadığı konut/evde yalnız olanların %15,4’ü darbenin, “Türkiye’nin problemlerini 
daha da artırdığı”; apart dairede arkadaşla olanların %16,2’si “Türk milletinin /hal-
kının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği”; yurtta olanların %19,0’u “Hüküme-
tin otoritesini artırdığı”, apart dairede yalnız olanların %33,3’ü “Cumhurbaşkanının 
otoritesini artırdığı”, apart dairede yalnız olanların %33,3’ü “Diğer dini cemaat ve 
gruplara olan güveni sarstığı” ve evde yalnız olanların %30,8’i “Demokrasi kültürünü 
güçlendirdiği” kanaatinde olduklarını beyan etmişlerdir (TABLO-3.44). 

“15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili birin-
ci ve ikinci tercihler arasında değişim, genel ortalama değişime uygundur. Gencin 
yaşadığı konuta bağlı olarak düşüncelerinde anlamlı bir değişim görülmemektedir. 
Bunun sebebi ayrı bir çalışma yapılarak ve mülakat yöntemi kullanılarak tespit edi-
lebilir. 

Gencin yaşadığı konuta bağlı olarak gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en 
önemli sonucu nedir?” sorusu ile ilgili tercihler, TABLO-3.44’te karşılaştırılmaktadır. 
Tabloda görülebileceği gibi tercihler arasında, darbe girişiminin en önemli sonucuna 
ilişkin düşüncelerde genel eğilime uygun olarak çok ciddi bir değişiklik olduğu gö-
rülmektedir. Ancak gencin yaşadığı konuta bağlı olarak her bir seçenek içinde ciddi 
bir değişim yoktur.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu”na ilişkin birinci 
tercihlerinde darbenin en önemli sonucu olarak, sırasıyla, darbenin “Türk milleti-
nin /halkının birlik ve beraberliğini kuvvetlendirdiği” (% 42,9-81,3) ve “Türkiye’nin 
problemlerini daha da artırdığı” (% 6,3-17,8) şeklinde iki görüş öne çıkarken; ikin-
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ci tercihte, darbenin “Diğer dini cemaat ve gruplara olan güveni sarstığı” (% 15,4-
33,3), “Demokrasi kültürünü güçlendirdiği” (% 16,7-30,8), “Hükümetin otoritesini 
artırdığı” (%15,3-19,0) ve “Cumhurbaşkanının otoritesini artırdığı” (%15,4-33,3) 
şeklinde oranları birbirine nispeten yakın dört farklı görüş öne çıkmıştır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; birinci tercihte darbe 
girişimi, “Hükümetin otoritesini artırdı”, diyen grup hariç diğer grupların zihinleri-
nin karışık olduğu, özellikle, “Türk milletinin/halkının birlik ve beraberliğini kuv-
vetlendirdi”, diyen grubun ise zihinlerinin çok karışık olduğu; ikinci tercihte “Hükü-
metin otoritesini artırdı” diyen grup hariç diğer grupların zihinlerinin biraz karışık 
olduğu görülmektedir.

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına bakıldığı zaman, pratikte, genç-
lerin ikinci tercihlerinin tezahür etmekte olduğu görülmektedir.

Gençlerin “15 Temmuz darbe girişiminin en önemli sonucu” ile ilgili tercih-
leri arasında ciddi bir değişim olması ve ikinci tercihlerinde öngörülen zararla-
ra ilişkin oranların birbirine yakın olması, gençlerin şuur altında 15 Temmuz 
darbe girişimi ile ilgili ciddi bir sıkıntının ve zihin karışıklığının var olduğunu 
göstermektedir. Bu eğilim, sosyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz darbe girişimi-
nin tasfiyesine ilişkin süreç, iyi anlatılamaz ve yönetilemezse meydana çıkacak 
psikolojiyi yansıtmaktadır. 

İkinci tercihteki kanaatin gittikçe etkin hale geleceği unutulmamalıdır. Bu 
nedenle FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin, çok hassas bir şekilde yürütülmesi 
gerekir. Yapılabilecek her hata, sosyolojik savaş amaçlı darbenin hedeflerine 
daha fazla yaklaşmasına sebebiyet verecektir. 
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TABLO-3.44: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminin En Önemli Sonucu

Yaşanan Konut

Size göre 15 Temmuz darbe girişiminin en Önemli sonucu ne olmuştur? %

Türkiye’nin 
problemle-
rini daha da 

artırdı

Türk milleti-
nin /halkının 

birlik ve 
beraberliğini 
kuvvetlen-

dirdi

Hükümetin 
otoritesini 

artırdı

Cumhur-
başkanının 
otoritesini 

artırdı

Diğer dini 
cemaat ve 

gruplara olan 
güveni sarstı

Demokrasi 
kültürünü 

güçlendirdi

Te
rc

ih
 1

Yurtta 12,1 70,4 4,1 6,8 5,3 1,2
Ailemle Birlikte 
Evde 16,0 65,3 7,0 6,6 3,8 1,4

Evde Yalnız 6,3 81,3 6,3 6,3
Evde Arkadaş 
(lar)ımla Birlikte 17,8 61,3 4,8 7,4 6,1 2,6

Apart Dairede 
Yalnız 14,3 42,9 14,3 14,3 14,3

Apart Dairede 
Arkadaşla 15,6 62,3 2,6 13,6 5,2 0,6

Ortalama 14,0 67,2 4,5 7,7 5,2 1,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 6,3-17,8 42,9-81,3 0-7 6,3-14,3 0-14,3 0-14,3

Bant Uzunluğu 11,5 38,4 7 12 14,3 14,3

Te
rc

ih
 2

Yurtta 9,1 12,1 19,0 16,4 23,0 20,3
Ailemle Birlikte 
Evde 9,5 11,1 15,3 18,4 26,3 19,5

Evde Yalnız 15,4 7,7 15,4 15,4 15,4 30,8
Evde Arkadaş 
(lar)ımla Birlikte 13,9 12,4 15,8 18,7 21,1 18,2

Apart Dairede 
Yalnız 16,7 33,3 33,3 16,7

Apart Dairede 
Arkadaşla 15,4 16,2 16,9 11,8 22,8 16,9

Ortalama 10,7 12,3 17,6 16,7 23,1 19,5
Değişim Bandı 
(Min-Max) 0-15,4 0-16,2 15,3-19,0 15,4-33,3 15,4-33,3 16,7-30,8

Bant Uzunluğu 15,4 16,2 3,7 17,9 17,9 14,1
Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma





BÖLÜM 4:
GENÇLER VE RUH HALLERİ

4.1. Gençlik ve Yaşam Kalitesi 
 4.1.1. Genel Durum
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H er geçen gün daha popüler hale gelen “yaşam kalitesi”, esasen pek çok konu ile 
birlikte ele alındığı için çok farklı disiplinleri ilgilendiren kavramlardan birisidir. 

Örneğin, “yaşam kalitesi ölçümü” artık sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin değer-
lendirilmesinde standart bir uygulama haline gelmiştir. Sadece sağlık alanında değil; 
kentleşme, sosyal politika, toplumsal güvenlik ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesi, 
kent yönetimi, eğitim gibi pek çok konuda da bazı hedefler belirlenirken ulaşılmak 
istenen nihai amacın yaşam kalitesi olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.

“Yaşam kalitesi”nin ne olduğunu anlamak için öncelikle kalite kavramını dikka-
te almakta yarar vardır. Bir insanın, nesnenin ya da yaşantının nitelikçe nasıl oldu-
ğunu belirten, onun başka şeylerden ayırt edici üstünlüğünü ölçüp değerlendirebi-
len özelliğe kalite denmektedir. Varlığın temel kategorilerinden biri olan kalite, bir 
bakıma yetkinliği ve üstünlüğü nitelemektedir; bu nedenle de zayıflığın, eksikliğin, 
yetkin olmayışın karşıtıdır. Kalite, temelde tanımlanması güç bir kavramdır. Yine de 
bir malın veya hizmetin kalitesinin ne olduğunu belirlemek, yaşamın kalitesinin ne 
olduğunu belirlemeye göre nispeten daha kolaydır. Bunun en temel sebebi, yaşamın 
değişken oluşu ve bir durumu değil, hızla değişen, gelişen, farklılaşan bir süreci ifade 
etmesidir. Ayrıca yaşamın anlamı, kaliteli ya da kalitesiz oluşu zaman içinde, toplum-
dan topluma, kültürden kültüre ve en önemlisi de bireyden bireye değişmektedir. 
Tüm bu değişkenliklere rağmen yaşam kalitesi kavramı belirlenebilir, ölçülebilir bir 
kavramdır.

Dinamik bir nitelik taşıyan yaşam kalitesi kavramının sürekli gelişme içerisinde 
olması ve çok yönlü özellik taşıması, tanımlanmasını güçleştirmektedir. Yaşam kali-
tesi, duygusal, zihinsel, sosyal, fiziksel ve davranışsal bileşenleri içeren çok boyutlu 
bir kavramdır. Özellikle son on-on beş yıldır kullanılan biçimiyle yaşam kalitesi kav-
ramı önceki zamanlarda kullanılan anlamından farklı bir boyut kazanmıştır. Burada 
özellikle de kalite kavramının anlamında gerçekleşen değişim belirleyici olmuştur. 
Örneğin 1980’li yılların ortalarında kalite kavramının pazarlama alanında kullanıl-
dığı ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacını gerçekleştirmeye dönük olduğu 
ifade edilmekteydi. Ancak 1990’lı yıllara gelindiğinde dünyada yaşanan değişimlerle 
birlikte kalite kavramı daha farklı bir biçim ve içerikte algılanmaya ve kullanılmaya 
başlanmıştır. Bugün bu terim farklı biçimlerde kullanılmaktadır. Pek çok insanın 
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yaşam kalitesi denince ilk başta aklına gelen şey güzel bir ev, iyi bir araba, yurt için-
de ve dışında seyahat etme gibi konular olmaktadır. Fakat kavram üzerinde daha 
ayrıntılı düşünüldüğünde sayılanlardan daha farklı anlamları da içinde barındırdığı 
görülecektir. İlginç ve tatmin edici bir işe sahip olmak, kendini güvende hissetmek, 
kendine güven duymak, kendi kendinden mutlu olmak, hayatını paylaştığı kişilere 
kendini yakın hissetmek, eğlenmek, kendisi için önemli olan inançlara/fikirlere sa-
hip olmak ve bunlar doğrultusunda yaşamak, istediği şeyleri elde edebilmek, farklı 
imkânlara ve bu imkânlar arasından seçim yapabilme şansına sahip olmak gibi. 

Bilimsel literatürde yaşam kalitesi günlük hayatta kullandığımızdan daha kar-
maşıktır. Bilimsel açıdan yaşam kalitesi dediğimiz şey en genel ifadeyle dünyamızın 
fiziksel ve materyal yönlerinin ilişkisidir. Yaşam kalitesi kavramı kullanıldığı alana 
göre farklı boyutlara vurgu yapabilir. Örneğin, içme suyuna, yeterli yiyeceğe, sıcak 
ve konforlu bir eve sahip olmak, yaşam kalitesinin çevresel boyutudur. Sağlık ala-
nında ise araştırmacılar bu tür çevresel etkenlerle daha az ilgilenmekte ve yaşam 
kalitesinin tanımını daha çok sağlıkla ilişkilendirerek yapmaktadırlar.

Yukarıda da açıklandığı üzere yaşam memnuniyeti, kişinin sürdürdüğü hayatı bir 
bütün olarak olumlu bir şekilde değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Literatürde 
genellikle beyan edilmiş mutluluk ve öznel refah terimleri ile eş anlamlı kullanıl-
maktadır. Yaşam memnuniyeti veya mutluluk, felsefe ve edebiyatın eski bir konusu 
olmakla beraber, bilimsel inceleme alanına, tanımlama ve ölçme sorunları dolayı-
sıyla ancak XX. yüzyılda girebilmiştir. Günümüzde bu konu, Sosyoloji, Psikoloji 
ve İktisat gibi sosyal bilimler ile Tıp bilimleri tarafından ele alınmaktadır. TUİK’in 
Yaşam Memnuniyeti-2011 araştırmasına göre katılımcıların %53,6’sı mutlu, %8,5’i 
çok mutlu, %28’i orta düzeyde mutlu, %8’i mutsuz, %1,9’u çok mutsuz olduklarını 
ifade etmişlerdir.1 TÜİK’in bu bulguları Türkiye genelinde 3036 hane örneği üzerin-
de gerçekleştirilmiştir. Barem Research ise, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu 
kapsayan 58 ülkede yaptığı WIN/GIA Global Mutluluk Barometresi araştırmasının 
Türkiye halkasını gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucuna göre Türkiye’de erkekler, 
kadınlara; çalışanlar emekli ve işsizlere, üst sosyo-ekonomik statü gruplarındaki in-
sanlar alt sosyo-ekonomik statüdeki gruplarda olanlara göre daha mutlu görünüyor-
lar. Türkiye’den 1031 kişi olmak üzere 58 ülkede 52 bin 913 kişi ile yüz yüze, tele-
fonla veya çevrimiçi görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırma, ekonomiye ilişkin 
umutsuzlukların, yeni yılda mutluluk duygusunu azaltmadığını gösteriyor. Bireylere 
mutlu veya mutsuz olup olmadıkları sorulduğunda, toplam net mutluluğun %40 
olduğu görülüyor. Mutluluk, ekonomik umut tarafından destekleniyor olmasına 
rağmen, çoğu zaman ekonomik karamsarlığa boyun eğmeyi reddediyor. 2012 yılı 
ekonomisi hakkında umutsuz olan karamsarların %42’si genel olarak mutlu olduk-

1 TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması-2011, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2012, S. 6.
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larını söylüyor. Ekonomik karamsarlığa rağmen Avrupa ülkelerinin çoğu mutlular 
arasında yer alıyor.

Araştırmada bireyin yaşam kalitesini ve psikolojik durumunu belirleme amacı 
taşıyan birçok soruya yer verilmiştir. Bu sorular içerisinde özellikle üç tanesinin 15 
Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında belirgin şekilde farklı olacak nitelik 
ve düzeyde cevaplandığı gözlenmiştir. 

Söz konusu sorular, yaşam kalitesi, genel psikolojik durum ve gelecek beklenti-
siyle ilgilidir;

• “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değer-
lendiriyorsunuz?”

• “Bütününü dikkate aldığınızda Psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz 
nedir?” 

• “Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” 
Bu sorulara verilen cevaplar “yaş, cinsiyet, eğitim/öğretim durumu, eğitim-öğretim 

alanı, meslek, ailenin ortalama aylık geliri, gencin eline geçen aylık para miktarı, 
gencin yaşadığı konut, gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer ve gencin şu 
anda yaşadığı yer”e bağlı olarak incelenmiştir. 

Alınan cevaplardan, araştırmanın katılımcıları olan 15-30 yaş grubundaki 
bireylerin yaşam kaliteleri, genel psikolojik durumları ve gelecek beklentileriy-
le ilgili bu üç soruda zaman içerisinde değişen bir tutum sergiledikleri tespit 
edilmiştir. 

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, katılımcılar, 15 Temmuz darbe 
girişimi öncesinde yaşam kalitelerini, genel psikolojik durumlarını ve gelecek 
ile ilgili beklentilerini daha olumlu, daha umut dolu bir tutuma sahip olduk-
larını gösterecek şekilde cevaplamalarına karşılık, 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında daha karamsar, daha olumsuz bir tutuma sahip hale geldiklerini 
gösterecek şekilde cevaplamışlardır. 

4.1. Gençlik ve Yaşam Kalitesi 
Bu alt bölümde, gençliğin yaşam kalitesine ilişkin düşünceleri, önce genel olarak 

sonra da demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

4.1.1. Genel Durum
Araştırmada gençlere, “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam ka-

litenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Alınan cevaplar TABLO-
4.1’de görülmektedir. SEKAM’ın 2013 yılında yaptığı “Gençlik Araştırması”nın 
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bulgularına göre2 gençlik mutlu yargısına ulaşılacak bir durum tespit edilmiş-
ti. Çünkü katılımcıların %65,4’ü ilgili soruya normal cevabını verirken, %23,2’si 
olumlu (iyi-çok iyi) cevabını vermiştir. Yaşam kalitesini olumsuz değerlendirenlerin 
(kötü-çok kötü) oranı %11,3’tür. Durumu 2016 yılı itibarıyla ele aldığımızda önemli 
bir değişimle karşı karşıya olduğumuz anlaşılmaktadır (TABLO-4.1). 15 Temmuz 
darbe girişimi öncesinde yaşam kalitesini olumlu değerlendirenlerin oranı oldukça 
yüksek seviyelere varmışken, darbe girişimi sonrasında tam bir yıkım yaşandığı anla-
şılmaktadır. Darbe girişiminden önce gençlerin %9,8’i yaşam kalitesini “kötü” olarak 
nitelerken bu oran darbe girişiminden sonra %29,4’e çıkmıştır. Yine aynı şekilde 
katılımcıların %26,5’i, 15 Temmuz darbe girişiminden önce yaşam kalitesini “iyi” 
olarak nitelerken darbe girişiminden sonra yaşam kalitesini “iyi” olarak niteleyenle-
rin oranı %9,2’ye gerilemiştir. Hiç kuşku yok ki bu değişim darbe girişiminin oluş-
turduğu şaşkınlığın ve darbe girişimi sonrasında yaşanan toplumsal problemlerin bir 
sonucudur. 

TABLO-4.1: Yaşam Kalitesi3

DÖNEM
Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (%)
SAYI Çok kötü Kötü Normal İyi Çok iyi

2013
SEKAM

5504 2,3 9,0 65,4 19,7 3,5

2016
15 Temmuz Darbe Öncesi 3856 3,3 9,8 56,5 26,5 4,0
15 Temmuz Darbe Sonrası 1386 4,2 29,4 55,0 9,2 2,2

2016 Toplam-Ortalama 5242 3,5 15,0 56,1 21,9 3,5

4.1.2. Gençlerin Yaşam Kalitesi İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
“Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değer-

lendiriyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, “Yaş, cinsiyet, eğitim/öğre-
tim durumu, eğitim-öğretim alanı, meslek, ailenin ortalama aylık geliri, gencin eline 
geçen aylık para miktarı, gencin yaşadığı konu, gencin hayatının büyük bir kısmını 
geçirdiği yer, gencin şu anda yaşadığı yer” gibi demografik özelliklere bağlı olarak 
aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri darbe girişimi sonrasında gençlerin yaşam kalitesine ilişkin 
görüşleri, demografik özelliklerden, cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim durumuna, eği-
tim öğretim alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık olarak 
eline geçen paraya, şu anda yaşanılan yere, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği 
yere ve yaşanan konuta bağlı olarak incelediğimizde genel dağılım değişmemektedir 
(TABLO-4.2/TABLO-4.12). 

2 SEKAM, Türkiye’de Gençlik, İstanbul, 2013, S. 182.
3 (X2: 415,468, C:0,271, P:0,000)
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Cinsiyete göre yaşam kalitesi değerlendirildiğinde kadınların %3,2’si çok kötü, 
%32,2’si kötü olarak yaşam kalitesini değerlendirirken; erkeklerin %5,1’i çok kötü, 
%26,8’i kötü, %11,6’sı iyi ve %2,8’i çok iyi olarak değerlendirmektedir. Erkekle-
rin %14,4’ü (iyi+çok iyi) kadınların %8,2’si (iyi+çok iyi) yaşam kalitesini daha iyi 
(iyi+çok iyi) olarak görmektedir (TABLO-4.2). 

Yaşam kalitesini değerlendirmede kadınlar, erkeklere nazaran daha olum-
suzdur. 

TABLO-4.2: Cinsiyete Göre Yaşam Kalitesi

Cinsiyet
Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (%)
Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi

Kadın 3,2 32,2 56,3 6,6 1,6
Erkek 5,1 26,8 53,7 11,6 2,8

Ortalama 4,2 29,4 55,0 9,2 2,2

Yaşa bağlı olarak “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kali-
tenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelen-
diğinde, “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşlerde, genel eğilimin tersine çok ciddi 
bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-4.3). Ayrıca yaş ile yaşam kalitesi arasında 
anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlen-
diriyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, yaşa göre, en yüksek oranlar ve 
alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, 15-18 yaş grubunun %5,7’si, 
yaşam kalitesini “Çok Kötü” ve %34,9’u “Kötü”, 23-25 yaş grubunun %58,4’ü “Nor-
mal”, 26-30 yaş grubunun %10,6’sı “İyi” ve %2,6’sı “Çok İyi” olarak ifade etmişlerdir 
(TABLO-4.3). 

Yaşa göre yaşam kalitesi değerlendirildiğinde, yaş gruplarına bağlı olarak kötü 
(kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir de-
ğişim görülmemektedir.

19-22 yaş grubunun %59’u yaşam kalitesini normal, 15-18 yaş grubunun 
%40,6’sı kötü (kötü+çok kötü) ve 26-30 yaş grubunun %13,2’si iyi (iyi+çok iyi) 
olarak değerlendirmektedir. 

15-18 yaş grubu, ergenlik döneminin sorunlarından ve eğitimle ilgili gelecek en-
dişesinden dolayı yaşanan süreçten dolayı şok yaşayıp daha olumsuz olabilir. 26-30 
yaş grubunun hayata atılmış ve hayatın belli meşakkatlerini yaşamış ve geçmişte 
Türkiye’de yaşanan olaylarla ilgili daha çok bilgi sahibi olmasından dolayı meseleleri 
daha sağlıklı değerlendirmiş olabilir.

Yaşa bağlı olarak Yaşam Kalitesine ilişkin seçeneklerin (çok tötü, kötü, normal, 
iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-4.3’te görülmektedir. 
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Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. Yaşa göre yaşam kalitesini, “çok 
kötü” olarak görenlerin değişim bandı %2,2-5,7, “kötü” olarak görenlerin değişim 
bandı %26,2-34,9, “normal” olarak görenlerin değişim bandı %51,0-59,0, “İyi” ola-
rak görenlerin değişim bandı %6,1-10,6 ve “çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı 
%1,7-2,6’dır. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, sırasıyla, yaşam kalitesini “kötü” olarak 
görenler (%26,2-34,9) ve “normal” olarak görenlerdir (%51,0-59,0). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; tüm grupların 
kendi içinde oldukça homojen oldukları ve verdikleri kararlarda zihinlerinin 
çok net olduğunu söyleyebiliriz.

TABLO-4.3: Yaşa Göre Yaşam Kalitesi

Yaş
Bütün yönleriyle düşündüğünüzde ŞU ANDAKİ YAŞAM KALİTENİZİ nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (%)
Çok kötü Kötü Normal İyi Çok iyi

15 -18 5,7 34,9 51,0 6,1 2,3
19 -22 2,2 27,3 59,0 9,3 2,2
23 -25 4,6 26,2 58,4 9,1 1,7
26 -30 4,0 29,8 53,0 10,6 2,6

Ortalama 4,2 29,4 55,0 9,2 2,2

Değişim Bandı
(Min-Max) 2,2-5,7 26,2-34,9 51,0-59,0 6,1-10,6 1,7-2,6

Bant Uzunluğu 3,5 8,7 8 4,5 0,9

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde 
şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam 
kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşlerde, genel eğilimin 
tersine çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-4.5). Ayrıca eğitim/öğre-
tim durumu ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendi-
riyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar eğitim/öğretim durumuna göre en 
yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, lise eğitimi 
alanların %5,8’i yaşam kalitesini “çok kötü”, ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların 
%45,6’sı “kötü”, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %77,3’ü “normal”, lise eği-
timi alanların %11,8’i “iyi” ve ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %4,4’ü “çok iyi” 
olarak ifade etmişlerdir (TABLO-4.4). 
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Bu şekildeki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Eğitim/öğretim durumuna göre yaşam kalitesi değerlendirildiğinde (TABLO-4.4), 
kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı 
bir değişim görülmemektedir. Yaşam kalitesini, en yüksek oranları göz önüne aldı-
ğımızda, en olumsuz, kötü (kötü+çok kötü), olarak değerlendirenler, eğitim/öğreti-
mi ilkokul/ortaokul olanlardır (%47,1). Yüksek lisans/doktora eğitimi almış olanla-
rın %77,3’ü yaşam kalitesini normal, eğitim-öğretimi lise olanların %13,4’ü ise iyi 
(iyi+çok iyi) olarak değerlendirmektedir. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin seçeneklerin (çok 
kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-
4.4’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. 

Eğitim/öğretim durumuna göre yaşam kalitesini “çok kötü” olarak görenlerin de-
ğişim bandı %0-5,8, “kötü” olarak görenlerin değişim bandı %10,3-45,6, “normal” 
olarak görenlerin değişim bandı %42,6-77,3, “iyi” olarak görenlerin değişim bandı 
%5,9-11,8 ve “çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı %11,1-4,4’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, sırasıyla, yaşam kalitesini kötü” olarak 
görenler (%10,3-45,6), ve “normal” olarak görenlerdir (%42,6-77,3). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; yaşam kalitesini, 
“kötü” ve “normal” gören grupların zihinlerinin çok karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin eğitim ve öğretime bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin görüşleri, kötü 
(kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün olarak değerlendirildi-
ğinde yüksek lisans/doktora eğitimi alanların yaşam kalitesi konusunda en olumlu 
grup olduğunu söyleyebiliriz. 

TABLO-4.4: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Yaşam Kalitesi

Eğitim/Öğretim Durumu
Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (%)
Çok kötü Kötü Normal İyi Çok iyi

İlköğretim/Ortaokul 1,5 45,6 42,6 5,9 4,4
Lise 5,8 23,9 57,0 11,8 1,6
Ön lisans 4,6 34,7 50,5 9,1 1,1
Lisans 3,9 31,7 54,1 7,3 3,0
Yüksek Lisans/Doktora 10,3 77,3 10,3 2,1

Ortalama 4,2 29,5 55,0 9,2 2,1

Değişim Bandı (Min-Max) 0-5,8 10,3-45,6 42,6-77,3 5,9-11,8 1,1-4,4
Bant Uzunluğu 5,8 35,3 34,7 5,9 3,3
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Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu 
andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar incelendiğinde, “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kali-
tenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşlerde, genel eğilimin ter-
sine çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-4.5). Ayrıca eğitim/öğretim 
alanı ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlen-
diriyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim alanına göre, en 
yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, sosyal eğiti-
mi alanların/genel eğitim alanların %9,1’i, yaşam kalitesini “çok kötü”, spor eğitimi 
alanların %40,9’u “kötü”, teknik eğitim alanların %68,6’sı “normal”, sağlık eğitimi 
alanların %14’ü “iyi” ve spor eğitimi alanların %3’ü “çok iyi” olarak ifade ettikleri 
görülmektedir (TABLO-4.5). 

Yaşam kalitesini, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olumsuz, kötü 
(kötü+çok kötü), olarak değerlendirenler, spor eğitimi alanlardır (%50). Teknik eği-
tim alanlar %68,6’sı yaşam kalitesini normal, sağlık eğitimi alanların %16,7’si ise iyi 
(iyi+çok iyi) olarak değerlendirmektedir. 

Eğitim/öğretim alanına göre yaşam kalitesi değerlendirildiğinde, kötü (kötü+çok 
kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir değişim görül-
memektedir. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin seçeneklerin (çok 
kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-
4.5’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. 

Eğitim/öğretim alanına göre yaşam kalitesini “çok kötü” olarak görenlerin deği-
şim bandı 1,7-9,1, “kötü” olarak görenlerin değişim bandı %21,1-40,9, “normal” 
olarak görenlerin değişim bandı %40,2-68,6, “iyi” olarak görenlerin değişim bandı 
%6,2-14 ve “çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı %1-3.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, sırasıyla, yaşam kalitesini “kötü” olarak 
görenler (%21,1-40,9) ve “normal” olarak görenler (%40,2-68,6)’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; yaşam kalitesini, 
“kötü” ve “normal” gören grupların zihinlerinin çok karışık olduğu görülmek-
tedir.



149

GENÇLER VE RUH HALLERİ

Gençlerin eğitim/öğretim alanına bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin gö-

rüşleri, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün ola-

rak değerlendirildiğinde, teknik eğitim alanların yaşam kalitesi konusunda en 

olumlu grup olduğunu söyleyebiliriz.

TABLO-4.5: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Yaşam Kalitesi

Eğitim/Öğretim 
Alanı

Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendi-
riyorsunuz? (%)

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi

Teknik alan 2,5 21,1 68,6 6,2 1,7

Sağlık 4,8 32,3 46,2 14,0 2,7

Sosyal 2,2 25,5 60,0 9,8 2,5

İmam hatip/ilahiyat 1,7 30,5 54,7 11,0 2,1

Genel 9,1 28,8 52,9 8,2 1,0

Spor 9,1 40,9 40,2 6,8 3,0

Ortalama 4,3 28,6 55,6 9,4 2,1

Değişim Bandı (Min-Max) 0-5,8 10,3-45,6 42,6-77,3 5,9-11,8 1,1-4,4

Bant Uzunluğu 5,8 35,3 34,7 5,9 3,3

Mesleğe bağlı olarak “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam 

kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar ince-

lendiğinde, “bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl de-

ğerlendiriyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşlerde, genel eğilimin tersine çok ciddi bir 

değişiklik görülmemektedir (TABLO-4.6). Ayrıca meslek ile yaşam kalitesi arasında 

anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendi-

riyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar mesleğe göre en yüksek oranlar ve 

alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, memur olanların %5’i, yaşam 

kalitesini “çok kötü”, özel sektör çalışanı olanların %46,6’sı “kötü”, çalışmayan/işsiz 

olanların %65,3’ü “normal”, esnaf olanların %17,2’si “iyi” ve memur olanların %5’i 

“çok iyi” olarak ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.6). 

Yaşam kalitesini, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olumsuz, kötü 

(kötü+çok kötü), olarak değerlendirenler, özel sektör çalışanlarıdır (%46,6). Çalış-

mayan/işsiz olanların %65,3’ü yaşam kalitesini normal, esnaf olanların %20,3’ü ise 

iyi (iyi+çok iyi) olarak değerlendirmektedir. 

Mesleğe göre yaşam kalitesi değerlendirildiğinde, kötü (kötü+çok kötü), normal 

ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir değişim görülmemektedir. 
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Mesleğe bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin seçeneklerin (çok kötü, kötü, nor-
mal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-4.6’da görül-
mektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. Mesleğe göre yaşam 
kalitesini “çok kötü” olarak görenlerin değişim bandı %0-5, “kötü” olarak görenlerin 
değişim bandı %19,6-46,6, “normal” olarak görenlerin değişim bandı %41,0-65,3, 
“iyi” olarak görenlerin değişim bandı %3,1-17,2 ve “çok iyi” olarak görenlerin deği-
şim bandı %0-5,0’dır.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, sırasıyla, yaşam kalitesini “kötü” olarak 
görenler (%19,6-46,6), ve “normal” olarak görenler (%41,0-65,3)’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; yaşam kalitesini, 
“kötü” ve “normal” gören grupların zihinlerinin çok karışık olduğu görülmek-
tedir.

Gençlerin mesleğe bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin görüşleri, kötü 
(kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün olarak değerlen-
dirildiğinde, esnafın yaşam kalitesi konusunda en olumlu grup olduğunu söy-
leyebiliriz. 

TABLO-4.6: Mesleğe Göre Yaşam Kalitesi

Meslek
Bütün yönleriyle düşündüğünüzde ŞU ANDAKİ YAŞAM KALİTENİZİ nasıl 

değerlendiriyorsunuz? %
Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi

Öğrenci 4,8 27,4 57,1 8,2 2,4
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 3,4 24,1 55,2 14,4 2,9
Çalışmayan/işsiz 4,1 26,5 65,3 4,1
Memur 5,0 35,0 48,3 6,7 5,0
Özel sektör çalışanı 46,6 46,6 6,8
İşçi (çalışan) 3,8 46,2 41,0 7,7 1,3
Ev kadını/kızı 4,1 37,1 55,7 3,1
Esnaf 4,3 19,6 55,8 17,2 3,1

Ortalama 4,2 29,4 55,0 9,2 2,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0-5 19,6-46,6 41,0-65,3 3,1-17,2 0-5,0
Bant Uzunluğu 5 27 24,3 14,1 5

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Bütün yönleriyle düşündüğü-
nüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna genç-
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lerin verdiği cevaplar incelendiğinde, “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki 
yaşam kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşlerde, genel eği-
limin tersine çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-4.7). Ayrıca ailenin 
ortalama aylık geliri ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendi-
riyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, ailenin ortalama aylık gelirine göre 
en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, 5001 
TL ve üstü olanların %39,3’ü yaşam kalitesini “çok kötü” 3001–5000 TL olanların 
%46,8’i “kötü”, 0–1000 TL olanların %64,6’sı “normal”, 1001–1500 TL olanların 
%15’i “iyi” ve 5001 TL ve üstü olanların %7,1’i “çok iyi” olarak ifade ettikleri görül-
mektedir (TABLO-4.7). 

Yaşam kalitesini, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olumsuz, kötü 
(kötü+çok kötü) olarak değerlendirenler, 5001 TL ve üstü olanlardır (%78,6). Ai-
lenin ortalama aylık geliri 0–1000 TL olanların %64,6’sı yaşam kalitesini normal, 
1001–1500 TL olanların %16,8’i ise iyi (iyi+çok iyi) olarak değerlendirmektedir. 

Ailenin ortalama aylık gelirine göre yaşam kalitesi değerlendirildiğinde, kötü 
(kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir de-
ğişim görülmemektedir. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin seçeneklerin 
(Çok Kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-4.7’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. 
Ailenin ortalama aylık gelirine göre yaşam kalitesini “çok kötü” olarak görenlerin 
değişim bandı %1,1-39,3, “kötü” olarak görenlerin değişim bandı %22,8-46,8, “nor-
mal” olarak görenlerin değişim bandı %14,3-64,6, “iyi” olarak görenlerin değişim 
bandı %0-15 ve “çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı %0-7,1’dir.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, sırasıyla, yaşam kalitesini “kötü” olarak 
görenler (%22,8-46,8), ve “normal” olarak görenler (%14,3-64,6)’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; yaşam kalitesini, “çok 
kötü”, “kötü” ve “normal” gören grupların zihinlerinin çok karışık olduğu görülmektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak gençlerin yaşam kalitesine iliş-
kin görüşleri, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bü-
tün olarak değerlendirildiğinde, ailenin ortalama aylık geliri 5001 TL ve üstü 
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olanların yaşam kalitesi konusunda en olumsuz (%78,6)grup olduğunu söyle-
yebiliriz. 

Ailenin ortalama aylık geliri 5000 TL ve üstü olanların böyle bir tavır orta-
ya koymuş olması, dünyevileşmenin getirdiği bir tatminsizlikten, aile içi hu-
zursuzluktan ve geleceğe dönük beklentilerinin kötüleşmiş olmasından dolayı 
olabilir.

TABLO-4.7: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Yaşam Kalitesi

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değer-
lendiriyorsunuz? %

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi
0 -1000 1,1 22,8 64,6 8,5 3,1
1001 -1500 2,7 24,9 55,7 15,0 1,8
1501 -2000 6,0 32,3 56,4 5,3
2001 -3000 6,3 41,9 42,4 5,8 3,7
3001 -5000 5,3 46,8 40,4 5,3 2,1
5001 ve Üstü 39,3 39,3 14,3 7,1

Ortalama 4,2 29,8 55,0 8,7 2,3

Değişim Bandı (Min-Max) 1,1-39,3 22,8-46,8 14,3-64,6 0-15 0-7,1
Bant Uzunluğu 38,2 24 50,3 15 7,1

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Bütün yön-
leriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, “Bütün yönleriyle düşün-
düğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ilişkin 
görüşlerde, genel eğilimin tersine çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir (TAB-
LO-4.8). Ayrıca gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile yaşam kalitesi 
arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendi-
riyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar gencin eline geçen ortalama aylık 
para miktarına göre en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendi-
rildiğinde, 751–1000 TL olanların %11,1’i yaşam kalitesini “çok kötü”, 1001–2000 
TL olanların %54,5’i “kötü”, 0–400 TL olanların %59,3’ü “normal”, 2001 TL ve üstü 
olanların %12’si “iyi” ve %8’i “çok iyi” olarak ifade ettikleri görülmektedir (TAB-
LO-4.8). 

Yaşam kalitesini, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olumsuz, kötü 
(kötü+çok Kötü) olarak değerlendirenler, 1001–2000 TL olanlardır (%61,8). Gencin 
eline geçen ortalama aylık para miktarına 0–400 TL olanların %59,3’ü yaşam kali-
tesini normal, 2001 TL ve üstü olanların %20’si ise iyi (iyi+çok iyi) olarak değerlen-
dirmektedir. 
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Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre yaşam kalitesi değerlendi-
rildiğinde, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve 
anlamlı bir değişim görülmemektedir. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak yaşam kalitesine 
ilişkin seçeneklerin (çok kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-4.8’de görülmektedir. 

Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. Gencin eline geçen ortala-
ma aylık para miktarına göre yaşam kalitesini “çok kötü” olarak görenlerin değişim 
bandı %0-11,1, “kötü” olarak görenlerin değişim bandı %24,0-54,5, “normal” olarak 
görenlerin değişim bandı %32,0-59,3, “iyi” olarak görenlerin değişim bandı %1,8-
12,0 ve “çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı %0-8’dır.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, sırasıyla, yaşam kalitesini “kötü” olarak 
görenler (%24,0-54,5) ve “normal” olarak görenlerdir (% 32,0-59,3). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; yaşam kalitesini, 
“kötü” ve “normal” gören grupların zihinlerinin çok karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak yaşam kali-
tesine ilişkin görüşleri, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısın-
dan bütün olarak değerlendirildiğinde, gencin eline geçen ortalama aylık para 
miktarı 1001–2000 TL olanların yaşam kalitesi konusunda en olumsuz (%61,8) 
grup olduğunu söyleyebiliriz. 

İlginç olan, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı 2001 TL ve üstü 
olan gençlerin %20’sinin (en yüksek oran) yaşam kalitesi konusunda en olum-
lu, iyi (iyi+ çok iyi) olmuş olması; buna karşılık eline geçen aylık ortalama para 
miktarı 1001-2000 TL olanların %61,8’i (en yüksek oran) yaşam kalitesini kötü 
(kötü+çok kötü), 0-400 TL olanların %59,3’ünün normal olarak kabul etmiş 
olmalarıdır. 

Bu durum, eline geçen aylık ortalama para miktarı 1001 TL ve üstü olanlar 
gençlerde dünyevileşmenin neden olduğu tatminsizlik ve geleceğe dönük bek-
lentilerin yüksek olmuş olması ile; buna karşılık ekonomik imkanları düşük 
olanlarda tevekkül ve var olanla yetinme duygusunun etkin olması ile izah edi-
lebilir.
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TABLO-4.8: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Yaşam Kalitesi

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para

Miktarı (TL)

Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değer-
lendiriyorsunuz? %

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi
0 -400 1,7 26,4 59,3 10,0
401 -500 4,7 24,0 57,3 11,8 2,2
501 -750 4,1 33,3 55,3 5,9 1,4
751 -1000 11,1 38,1 43,7 4,8 2,4
1001 -2000 7,3 54,5 36,4 1,8
2001 ve Üstü 48,0 32,0 12,0 8,0

Ortalama 4,2 29,2 55,1 9,2 2,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0-11,1 24,0-54,5 32,0-59,3 1,8-12,0 0-8,0
Bant Uzunluğu 11,1 30,5 27,3 10,2 8

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak “Bütün yönleriyle 
düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” so-
rusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, “Bütün yönleriyle düşündüğünüz-
de şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüş-
lerde, genel eğilimin tersine çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-4.9). 
Ayrıca hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer ile yaşam kalitesi arasında anlamlı 
bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendi-
riyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, gencin hayatının büyük bir kıs-
mını geçirdiği yere göre en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak de-
ğerlendirildiğinde, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer şehir olanların %5,7’si 
yaşam kalitesini “çok kötü”, yurt dışı olanların %100’ü “kötü”, köy/kasaba olanların 
%65,9’u “normal”, şehir olanların %10,7’si “iyi” ve köy/kasaba olanların %3,3’ü “çok 
iyi” olarak ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.9). 

Yaşam kalitesini, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olumsuz, kötü 
(kötü+çok kötü) olarak değerlendirenler, hayatının büyük bir kısmını yurt dışında 
geçirenlerdir (%100). Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere köy/kasaba olan-
ların %65,9’u yaşam kalitesini normal, şehir olanların %12,5’i ise iyi (iyi+çok iyi) 
olarak değerlendirmektedir. 

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere göre Yaşam kalitesi değerlendirildi-
ğinde, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve an-
lamlı bir değişim görülmemektedir. 

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin 
seçeneklerin (çok kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralı-
ğı (min-max) TABLO-4.9’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir. 
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Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere göre yaşam kalitesini “çok kötü” 

olarak görenlerin değişim bandı %0-5,7, “kötü” olarak görenlerin değişim bandı 

%22,8-100, “normal” olarak görenlerin değişim bandı %0-65,9, “iyi” olarak görenle-

rin değişim bandı %0-10,7 ve “çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı %0-3,3’dür.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 

kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, hayatın büyük bir kısmını yurt dışında 

geçirenleri göz önüne almadığımız zaman, yaşam kalitesini “kötü” olarak görenler 

(%22,8,0-32,2) ve “normal” olarak görenler (%49,5-65,9)’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; yaşam kalitesini, “Nor-

mal” gören grubun zihinlerinin karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak yaşam kali-

tesine ilişkin görüşleri, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından 

bütün olarak değerlendirildiğinde, hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer yurt 

dışı olanlar, yaşam kalitesi konusunda en olumsuz, kötü (kötü+çok kötü), (%100), 

grup olduğunu söyleyebiliriz. 

İlginç olan, hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer şehir olan gençlerin 

%12,5’inin (en yüksek oran) yaşam kalitesi konusunda en olumlu, iyi (iyi+ çok iyi) 

ve yurt dışı hariç, hem de %37,9 gibi bir oranla en olumsuz kötü (kötü+çok kötü) 

olmuş olmasıdır. Buna karşılık hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer köy/kasaba 

olanların %65,9’unun yaşam kalitesini, normal olarak kabul etmiş olmalarıdır. 

Hayatın büyük bir kısmını yurt dışında geçirenlerin %100’ünün yaşam ka-

litesini, kötü olarak değerlendirmesi, yaşadıkları bölgelerde maruz kaldıkları 

psikolojik baskıların sonucu oluşmuş bir şuur altının etkisi olabilir. Darbe gi-

rişiminin NATO iş birliği ile gerçekleştirilmeye kalkışılması ve Batı dünyası 

tarafından darbeye destek verilip tutuklamalara karşı çıkılmış olması, bu şuur 

altını harekete geçirmiş olabilir. O nedenle de karamsarlık baskın hale gelmiş 

olabilir. 

Hayatının büyük bir kısmını köy/kasabada geçirmiş olanların %65,9’unun 

yaşam kalitesini normal görmesi, köyün doğal şartlarının oluşturduğu müteva-

zı bir yaşam tarzından dolayı olabilir. 
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TABLO-4.9: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Yaşam Kalitesi
Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değer-

lendiriyorsunuz? %
Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi

Köy/Kasaba 0,9 22,8 65,9 7,1 3,3
İlçe 4,4 30,1 55,1 8,3 2,1
Şehir 5,7 32,2 49,5 10,7 1,8
Yurt dışı 100,0

Ortalama 4,2 29,4 55,0 9,2 2,2

Değişim Bandı (Min-Max)* 0,9-5,7 22,8-32,2 49,5-65,9 7,1-10,7 1,8-3,3
Bant Uzunluğu 4,8 9,4 16,4 3,6 1,5
*Yurt dışı dâhil edilmemiştir.

Şu anda yaşanılan yere bağlı olarak “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu 
andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar incelendiğinde, “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kali-
tenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşlerde, genel eğilimin tersi-
ne çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-4.10). Ayrıca şu anda yaşanılan 
yer ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlen-
diriyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, şu anda yaşanılan yere göre en 
yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, şu anda ya-
şadıkları yer şehir olanların %4,6’sı yaşam kalitesini “çok kötü” ve %31,7’si “kötü”, 
ilçe olanların %62,9’u “normal”, şehir olanların %9,3’ü “iyi” ve köy/kasaba olanların 
%3,0’ü “çok iyi” olarak ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.10). 

Yaşam kalitesini, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olumsuz, kötü 
(kötü+çok kötü) olarak değerlendirenler, şu anda şehirde yaşayanlardır (%36,3). Şu 
anda yaşadıkları yer ilçe olanların %62,9’u yaşam kalitesini normal, şehir olanların 
%11,6’sı ise iyi (iyi+çok iyi) olarak değerlendirmektedir. 

Şu anda yaşadıkları yere göre yaşam kalitesi değerlendirildiğinde, kötü (kötü+çok 
kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir değişim görül-
memektedir. 

Şu anda yaşadıkları yere bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin seçeneklerin (çok 
kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-
4.10’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. 

Şu anda yaşadıkları yere göre yaşam kalitesini “çok kötü” olarak görenlerin deği-
şim bandı %2,8-4,6, “kötü” olarak görenlerin değişim bandı %24,1-31,7, “normal” 
olarak görenlerin değişim bandı %52,2-62,9, “iyi” olarak görenlerin değişim bandı 
%7,5-9,3 ve “çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı %1,9-3,0’dür.
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Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, yaşam kalitesini “kötü” olarak görenler 
(%4,1-31,7) ve “normal” olarak görenler (%52,2-62,9)’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; yaşam kalitesini “nor-
mal” gören grubun zihinlerinin çok az karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin şu anda yaşadıkları yere bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin görüşleri, 
kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün olarak değerlen-
dirildiğinde, şu anda yaşadıkları yer şehir olanların, yaşam kalitesi konusunda en 
olumsuz, kötü (kötü+çok kötü), (%36,3), grup olduğunu söyleyebiliriz. 

İlginç olan, şu anda yaşadıkları yer şehir olan gençlerin %11,6’sının (en yüksek 
oran) yaşam kalitesi konusunda en olumlu, iyi (iyi+ çok iyi) ve keza en olumsuz, 
kötü (kötü+çok kötü) olmuş olmasıdır (%36,7). Buna karşılık şu anda yaşadıkları 
yer ilçe olanların %62,9’unun ve köy/kasaba olanların %61,7’sinin normal olarak 
kabul etmiş olmalarıdır. Görülebileceği gibi oranlar, birbirlerine çok yakındır.

Şu anda yaşanılan yere göre yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde en 
olumsuz olanların şehirde yaşayanlar olması (%36,3) doğaldır (TABLO-4.10). 
Darbeler daha ziyade şehir hayatı üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca şehir ha-
yatındaki farklı sosyo-ekonomik çevrelerle olan etkileşim, olumsuz düşünme 
noktasında etkili olmuş olabilir.

Yaşam kalitesini iyi gören gençlerin sayısı ilginç bir şekilde köy ile şehir 
arasında ciddi bir farklılık göstermemektedir (köy: %11,3; şehir: %11,6).

TABLO-4.10: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Yaşam Kalitesi

Şu Anda
Yaşanılan Yer

Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değer-
lendiriyorsunuz? %

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi
Köy/Kasaba 3,0 24,1 61,7 8,3 3,0
İlçe 2,8 24,9 62,9 7,5 1,9
Şehir 4,6 31,7 52,2 9,3 2,3

Ortalama 4,2 29,9 54,8 8,9 2,3

Değişim Bandı (Min-Max) 2,8-4,6 24,1-31,7 52,2-62,9 7,5-9,3 1,9-3,0
Bant Uzunluğu 1,8 7,6 10,7 1,8 1,1

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu 
andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği 
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cevaplar incelendiğinde, “Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kali-
tenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşlerde, genel eğilimin tersi-
ne çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-4.11). Ayrıca şu anda yaşanılan 
konut ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl değerlendi-
riyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, şu anda yaşanılan konuta göre en 
yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, şu anda ya-
şanılan konut ailesiyle birlikte ev olanların %7,5’i yaşam kalitesini “çok kötü”, evde 
yalnız olanların %52,9’u “kötü”, apart dairede yalnız olanların %85,7’si “normal”, 
yurt olanların %11,1’i “iyi” ve %3,2’si “çok iyi” olarak ifade ettikleri görülmektedir 
(TABLO-4.11). 

Yaşam kalitesini, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olumsuz, kötü 
(kötü+çok kötü) olarak değerlendirenler, evde yalnız yaşayanlardır (%52,9). Apart 
dairede yalnız olanların %85,7’si yaşam kalitesini normal, yurtta olanların %14,3’ü 
ise iyi (iyi+çok iyi) olarak kabul etmektedirler.

Şu anda yaşanılan konuta göre yaşam kalitesi değerlendirildiğinde, kötü 
(kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir de-
ğişim görülmemektedir. 

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin seçeneklerin (çok 
kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-
4.11’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. 

Şu anda yaşanılan konuta göre yaşam kalitesini “çok kötü” olarak görenlerin de-
ğişim bandı %0-7,5, “kötü” olarak görenlerin değişim bandı %14,3-52,9, “normal” 
olarak görenlerin değişim bandı %45,5-85,7, “iyi” olarak görenlerin değişim bandı 
%0-11,1 ve “çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı %0-3,2’dir.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, yaşam kalitesini “kötü” olarak görenler 
(%14,3-52,9) ve “normal” olarak görenlerdir (%45,5-85,7). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; yaşam kalitesini, 
“kötü” ve “normal” gören grupların zihinlerinin çok karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak yaşam kalitesine ilişkin görüşle-
ri, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün olarak değer-
lendirildiğinde, şu anda yaşanılan konutu evde yalnız olan grubun, yaşam kalitesi 
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konusunda en olumsuz, kötü (kötü+çok kötü), (%52,9) grup olduğunu söyleyebi-
liriz. Şu anda yaşanılan konutu yurt olan gençlerin %14,3’ünün (en yüksek oran) 
yaşam kalitesi konusunda en olumlu, iyi (iyi+çok iyi) gruptur. Buna karşılık şu anda 
yaşadığı konutu apart dairede yalnız olanların %85’7’si yaşam kalitesini normal ola-
rak kabul etmektedir.

Yaşanan konuta bağlı olarak yaşam kalitesi değerlendirildiğinde evde yalnız 
kalanların %52,9’u yaşam kalitesini kötü (en yüksek oran) görürken; yurtta ka-
lanların %14,3’ü yaşam kalitesinin iyi olduğuna inanmaktadır. Kalınan mekânın 
ekonomik temelli olması, zenginleşmiş olanların dünyevileşme hastalığına yaka-
lanması ile izah edilebilir.

TABLO-4.11: Yaşanan Konuta Göre Yaşam Kalitesi

Yaşanan Konut
Bütün yönleriyle düşündüğünüzde şu andaki yaşam kalitenizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (%)
Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi

Yurtta 2,6 24,7 58,3 11,1 3,2
Ailemle birlikte evde 7,5 41,3 45,5 3,8 1,9
Evde yalnız 52,9 47,1
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 6,9 32,0 50,2 9,5 1,3
Apart dairede yalnız 14,3 85,7
Apart dairede arkadaşla 3,9 30,3 57,4 8,4

Ortalama 4,2 29,4 54,9 9,2 2,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0-7,5 14,3-52,9 45,5-85,7 0-11,1 0-3,2
Bant Uzunluğu 7,5 38,6 40,2 11,1 3,2

4.2. Gençlik ve Gelecek 
Bir insanın davranışlarını geçmiş yaşantıları kadar gelecekten beklentileri de be-

lirler. Yapılan araştırmalarda4 insanlara “Hayattan doyum almanızı ne sağlar?” diye 
sorulduğunda, insanların çoğunlukla yaşama amaçlarından, geleceğe yönelik istek-
lerinden ve gelecek odaklı hayallerinden söz ettikleri belirlenmiştir. Amaç belirle-
menin öneminden dolayı terapi yaklaşımlarının pek çoğunda, bireylerin psikolojik 
açıdan olumlu bir yaşam sürdürmeleri için çoğunlukla amaçlar belirlemeleri ve bu 
amaçları gerçekleştirmeleri üzerinde durulmaktadır. 

Yaşama amacı insanın önündeki hedef veya yol gösteren bir ışık gibidir. Aynı 
gerçek toplumlar için de geçerlidir. Toplumlar ekonomik ve sosyal politikalarıyla he-
deflerini belirler, gelişim çizgisinde ona göre yol alırlar. Toplumda gençlerin geleceğe 
ilişkin beklentileri ise toplumun gelişim çizgisini ve dinamiğini belirleyen önemli 

4 Klinger E., Meaning And Void: Inner Experience and the Incentive In People’s Lives. Minneapolis, 1977, 88-
122.
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etkenlerdendir5. Ayrıca bir toplumda gençlerin geleceğe ilişkin beklentileri, o top-
lumun gelişim çizgisini ve dinamiğini belirleyen önemli etkenlerdendir. Bir insanın 
davranışlarını geçmiş yaşantıları kadar gelecekten beklentileri de belirler. Geleceğe 
ilişkin beklentiler, insanın önündeki hedef veya yol gösteren bir ışık gibidir. Aynı 
gerçek toplumlar için de geçerlidir. Toplumlar ekonomik ve sosyal politikalarıyla 
hedeflerini belirler, gelişim çizgisinde ona göre yol alırlar. 

Toplumda gençlerin geleceğe ilişkin beklentileri ise toplumun gelişim çizgisini ve 
dinamiğini belirleyen önemli etkenlerdendir. Çünkü gençlik, toplum için potansiyel 
bir güçtür. Bu noktada toplumun gelecek beklentisiyle gençlerin gelecekten beklen-
tileri çakışmaktadır. Ancak beklenti düzeyi, toplum için de insan için de her şeyden 
önce elde bulunan güvenilir temellere, verilere bağlıdır.

4.2.1. Genel Durum 
Konu bağlamında Türkiye’nin mevcut durumu 15-30 yaş grubu kesim itibarıyla 

ele alınıp incelemek için gençlere, “Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi 
nasıl görüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş ve verdikleri cevaplar analiz edilmiştir.

“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna genç-
lerin verdiği cevaplardan; darbe girişiminin çok güçlü bir şekilde gençler üzerinde 
etkili olduğu tespiti yapılmıştır. Darbe girişimi gençlerin gelecek beklentilerinde çok 
açık, belirgin, oldukça yüksek oranlarda değişime yol açmış; karamsarlığı âdete ge-
nel özellik haline dönüştürmüştür (TABLO-4.12). 

Darbe girişiminden önce gençlerin %2,1’i geleceğini “çok kötü” olarak nitelerken 
darbe sonrasında %12,1’lik bir kesim aynı görüşe sahiptir. Darbe girişimi öncesin-
de geleceğiyle ilgili “kötü” kanaatini dile getiren gençlerin oranı %6,8 iken darbe 
sonrasında %44,9’a çıkmıştır. Bu büyük değişim, doğal olarak “iyi” ve “çok iyi” de-
ğerlendirmelerinde de gözlenmektedir. Darbe girişimi öncesinde geleceğiyle ilgili 
olarak “iyi” değerlendirmesini yapan gençlerin oranı %44,9 olmasına karşılık darbe 
sonrasında %6,8’e gerilemiştir. Yine darbe girişimi öncesinde geleceğiyle ilgili olarak 
“çok iyi” değerlendirmesini yapan gençlerin oranı %12,2 olmasına karşılık darbe 
sonrasında bu oran %2,1’e gerilemiştir. 

Durum 2012 yılı verileriyle karşılaştırıldığında yaşanan travmanın etkileri daha 
iyi gözlenmektedir. SEKAM’ın 2013 tarihli Gençlik Araştırmasının tespitlerine 
göre6 2012 yılında Türkiye’deki gençlerin %77,4’ü geleceği ile ilgili beklentisini “iyi”, 
%13,2’si ise “çok iyi” olarak ifade etmişti. Bugün itibarıyla bu iki durumun toplam-
da geldiği aşama, %90,6’dan %8,9’a gerileme olmuştur.

5 Güleri, Müzeyyen, “Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri”, 
Kriz Dergisi. C. 6, S.1, S.56.

6 SEKAM, Türkiye’de Gençlik, İstanbul, 2013, S.176.
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Görüldüğü üzere darbe toplumsal huzuru bitirme, bireysel umutları söndür-
me, karamsarlığı tüm topluma yaygınlaştırma açılarından son derece başarılı 
olmuştur. 

TABLO-4.12: Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri/Gelecek Beklentisi7

DÖNEM
Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? 

(%)
SAYI Çok kötü Kötü Normal İyi Çok iyi

2012 SEKAM 5472 1,6 7,8 * 77,4 13,2

2016 SEKAM
15 Temmuz Darbe Öncesi 3839 2,1 6,8 33,9 44,9 12,2
15 Temmuz Darbe Sonrası 1378 12,1 44,9 34,0 6,8 2,1

2016 SEKAM Toplam-Ortalama 5217 4,7 16,9 34,0 34,9 9,6
*2012 anketinde bu seçenek yoktu.

4.2.2. Gençlerin Gelecek İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusu-

na gençlerin verdiği cevaplar, demografik özelliklerden, cinsiyete, yaşa, eğitim-öğ-
retim durumuna, eğitim öğretim alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, 
gencin aylık olarak eline geçen paraya, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere, 
şu anda yaşanılan yere ve yaşanan konuta bağlı olarak incelediğimizde, değişkenlere 
göre farklılıklar olsa bile genel dağılımın değişmediği görülmektedir (TABLO-4.13-
TABLO-4.22). Ancak “çok kötü” ile “kötü”, “çok iyi” ile “iyi” seçenekleri arasında 
demografik özelliklere bağlı olarak değişimler gözlenmektedir.

Cinsiyete göre gençlerin geleceğe ilişkin görüşleri incelendiğinde Kadınların 
%10,9’u geleceği “çok kötü”, %48,8’i “kötü” olarak değerlendirirken; Erkeklerin 
%13,3’ü “çok kötü”, %41,2’si “kötü” olarak değerlendirmektedir (TABLO-4.13). 

Erkeklerin %54,5’inin, kadınların %59,7’sinin gelecek beklentisi “kötü” 
(kötü+çok kötü); erkeklerin %12,2’si ve kadınların %5,5’inin gelecek beklentisi iyi 
(çok iyi+iyi)’dir. 

Gençlerin cinsiyete bağlı olarak gelecek beklentisi değerlendirildiğinde, ka-
dınların erkeklere nazaran daha olumsuz oldukları görülmektedir. Darbe giri-
şiminin kadınları olumsuz yönde daha çok etkilediği anlaşılmaktadır. Bu da 
kadınlarda fıtrattan kaynaklanan duygusal zekânın gelişmişliği ile alakalı olsa 
gerekir.

TABLO-4.13: Cinsiyete Göre Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri

Cinsiyet
Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? (%)

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi
Kadın 10,9 48,8 34,8 3,0 2,5
Erkek 13,3 41,2 33,3 10,5 1,7

Ortalama 12,1 44,9 34,0 6,8 2,1

7 (2016: X2: 1620,533, C:0,487, P:0,000)
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Yaşa bağlı olarak “Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyor-
sunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, “Genel olarak düşün-
düğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşler, genel eğilim 
ile uyumludur (TABLO-4.14). Ayrıca yaş ile geleceğe ilişkin görüşler arasında anlam-
lı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak yaşa 
göre değerlendirildiğinde, 15-18 yaş grubunun %14’ü geleceği “çok kötü”, 19-22 
yaş grubunun %47,1’i “kötü”, 19-22 yaş grubunun %37,4’ü “normal”, 23-25 yaş 
grubunun %12,3’ü “iyi” ve %4,3’ü “çok iyi” olarak ifade etmişlerdir (TABLO-4.14). 

Yaşa göre gelecek değerlendirildiğinde, yaş gruplarına bağlı olarak kötü (kötü+çok 
kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir değişim görül-
memektedir.

19-22 yaş grubunun %37,4’ü geleceği normal, 15-18 yaş grubunun %59,1’i ve 
26-30 yaş grubunun %59,4’ü kötü (kötü+çok kötü), 23-25 yaş grubunun %16,6’sı 
iyi (iyi+çok iyi) olarak değerlendirmektedir. 

Yaşa bağlı olarak geleceğe ilişkin seçeneklerin (çok kötü, kötü, normal, iyi, çok 
iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-4.14’te görülmektedir. 

TABLO-4.14 genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. Yaşa göre geleceği “çok 
kötü” olarak görenlerin değişim bandı %9,3-14,0, “kötü” olarak görenlerin değişim 
bandı %42,4-47,1, “normal” olarak görenlerin değişim bandı %31,2-37,4, “iyi” ola-
rak görenlerin değişim bandı %4,0-12,3 ve “çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı 
%0,9-4,3’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, geleceği “kötü” olarak görenler 
(%42,4-47,1) ve “normal” olarak görenlerdir (%31,2-37,4). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; gelecekle ilgili farklı 
görüş belirten bütün grupların zihinlerinin çok net olduğu görülmektedir.

15-18 yaş grubu, ergenlik dönemini yaşayan heyecanlı, hayalci, beklentile-
ri çok yüksek bir yaş grubudur. Darbenin meydana getirdiği şok, hayallerini 
yıkmış olmasından dolayı geleceğe kötümser bakmış olabilirler. 26-30 yaş gru-
bunun gelecek beklentisinin bu denli kötümser olmuş olması, darbenin neden 
olacağı istikrarsızlık, ekonomik kaos nedeniyle iş bulamama veya işi var olan-
ların işlerini kaybetme tehlikesinden dolayı olabilir. Bir başka boyut ülkenin 
kendi problemlerini kavgasız gürültüsüz çözememiş olmasına karşı duyulan 
öfkeden dolayı da olabilir. 
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TABLO-4.14: Yaşa Göre Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri

Yaş
Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? (%)
Çok kötü Kötü Normal İyi Çok iyi

15 -18 14,0 45,1 32,7 6,6 1,6
19 -22 9,3 47,1 37,4 5,3 0,9
23 -25 9,7 42,4 31,2 12,3 4,3
26 -30 13,9 45,5 35,0 4,0 1,5

Ortalama 12,1 44,9 34,0 6,8 2,1

Değişim Bandı (Min-Max) 9,3-14,0 42,4-47,1 31,2-37,4 4,0-12,3 0,9-4,3
Bant Uzunluğu 4,7 4,7 6,2 8,3 3,4

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Genel olarak düşündüğünüzde gele-
ceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, “Genel olarak 
düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna ilişkin genel cevaplar 
ile uyumludur (TABLO-4.15). Ayrıca eğitim/öğretim durumu ile geleceğe ilişkin gö-
rüşler arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim durumuna göre en yüksek oranlar ve al-
ternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, lise eğitimi alanların %15,2’si 
geleceği “çok kötü”, ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %52,2’si “kötü”, ön lisans 
eğitimi alanların %39,5’i “normal”, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %10,3’ü 
“iyi” ve %4,1’i “çok iyi” olarak ifade etmişlerdir (TABLO-4.25). 

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Eğitim/öğretim durumuna göre geleceğe ilişkin görüşler değerlendirildiğinde 
kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı 
bir değişim görülmemektedir. En yüksek oranları göz önüne aldığımızda, geleceği 
en olumsuz, kötü (kötü+çok kötü), olarak değerlendirenler, eğitim/öğretimi ilko-
kul/ortaokul olanlardır (%61,2). Ön lisans eğitimi almış olanların %39,5’i geleceği 
normal, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %14,4’ü ise iyi (iyi+çok iyi) olarak 
değerlendirmektedir. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak geleceğe ilişkin seçeneklerin (çok kötü, 
kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-4.15’te 
görülmektedir. TABLO genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. 

Eğitim/öğretim durumuna göre geleceği “çok kötü” olarak görenlerin değişim 
bandı %6,2-15,2, “kötü” olarak görenlerin değişim bandı %41,9-52,2, “normal” 
olarak görenlerin değişim bandı %29,7-39,5, “iyi” olarak görenlerin değişim bandı 
%4,5-10,3 ve “çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı %0-4,1’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, yaşam kalitesini “kötü” olarak gö-
renler (%41,9-52,2) ve “normal” olarak görenler (%29,7-39,5)’dir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; geleceği, “kötü” ve 
“normal” gören grupların zihinlerinin çok az karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşleri, 
kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün olarak değer-
lendirildiğinde lisans ve ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların gelecek konusun-
da en olumsuz grup olduğunu söyleyebiliriz. 

Eğitim ve öğretime göre ortaya çıkan bu dağılım, eğitimin ait olduğu yaş gru-
bunun psikolojisi ile alakalı bir durum olmakla birlikte, bir darbenin ne getirip 
ne götüreceğini bilememekten kaynaklanan bir kötümserliğin etkin olma ihti-
mali yüksektir. Lisans eğitimlilerin gelecek beklentisinin en olumsuz olması, 
üniversiteyi bitirmiş olmanın verdiği idealizm ile ülkeye, ailesine ve kendisine 
hizmet etme aşkının darbe ile yıkılmış olması olabilir.

TABLO-4.15: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri

Eğitim/Öğretim durumu
Genel olarak düşündüğünüzde GELECEĞİNİZİ nasıl görüyorsunuz? (%)

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi
İlköğretim/Ortaokul 9,0 52,2 34,3 4,5
Lise 15,2 42,0 34,0 7,2 1,6
Ön lisans 9,9 41,9 39,5 5,9 2,7
Lisans 13,2 48,7 29,7 6,5 1,9
Yüksek Lisans/Doktora 6,2 44,3 35,1 10,3 4,1

Ortalama 12,2 44,9 34,1 6,7 2,1

Değişim Bandı (Min-Max) 6,2-15,2 41,9-52,2 29,7-39,5 4,5-10,3 0-4,1
Bant Uzunluğu 9 10,3 9,8 5,8 4,1

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Genel Olarak Düşündüğünüzde Gele-
ceğinizi Nasıl Görüyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, “Genel olarak 
düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna ilişkin genel görüşler 
ile uyumludur (TABLO-4.16). Eğitim/öğretim alanı ile geleceğe ilişkin görüşler ara-
sında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim alanına göre en yüksek oranlar ve alterna-
tifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, spor eğitimi alanların %19,7’si gele-
ceği “çok kötü”, imam hatip/ilahiyat %54,7’si “kötü”, sağlık eğitim alanların %39,7’si 
“normal”, teknik alan eğitimi alanların %10,8’i “iyi” ve spor eğitimi alanların %3,8’i 
“çok iyi” olarak ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.16). 
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Geleceğe ilişkin görüşleri, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olum-
suz, kötü (kötü+çok kötü), olarak değerlendirenler, spor eğitimi alanlardır (%68,9). 
Sağlık eğitimi alanların %39,7’si geleceği normal, teknik alan eğitimi alanların %12’si 
ise iyi (iyi+çok iyi) olarak değerlendirmektedir. 

Eğitim/öğretim alanına göre geleceğe ilişkin görüşler değerlendirildiğinde, kötü 
(kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir de-
ğişim görülmemektedir. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşlerle ilgili seçeneklerin 
(çok kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-4.16’da görülmektedir. 

TABLO-4.16 genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. Eğitim/öğretim alanı-
na göre geleceği “çok kötü” olarak görenlerin değişim bandı %7,3-19,7, “kötü” ola-
rak görenlerin değişim bandı %35,9-54,7, “normal” olarak görenlerin değişim bandı 
%25,8-39,7, “iyi” olarak görenlerin değişim bandı %1,5-10,8 ve “çok iyi” olarak 
görenlerin değişim bandı %1,0-3,8’dir.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, geleceği “kötü” olarak görenler (%35,9-
54,7) ve “normal” olarak görenlerdir (%25,8-39,7). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; geleceği, “çok kötü, 
“kötü” ve “normal” gören grupların zihinlerinin karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin eğitim/öğretim alanına bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşleri, 
kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün olarak de-
ğerlendirildiğinde, spor eğitimi almış olanlar ile imam hatip/ilahiyat eğitimi 
alanlar en olumsuz iki gruptur. 

Spor eğitimi almış olanların %68,9’u ve imam hatip/ilahiyat eğitimi alanla-
rın %62’si gelecek beklentisi kötü; buna karşılık teknik eğitim alanların %12’si-
nin gelecek beklentisi iyidir. 

Dini kimliği öne çıkan bir yapı tarafından girişilen bir askeri kalkışmanın 
dindar kesime zarar verebileceği noktasından hareketle imam hatip/ilahiyat 
eğitimli olanların gelecek beklentisinin olumsuz olması anlaşılabilirdir. Ancak 
spor eğitimi alanların geleceğe bu denli olumsuz bakmış olmalarının nedeni 
özel olarak araştırılması gerekmektedir.
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TABLO-4.16: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri

Eğitim/Öğretim Alanı
Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? (%)
Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi

Teknik alan 10,8 41,5 35,7 10,8 1,2
Sağlık 17,4 35,9 39,7 6,0 1,1
Sosyal 8,4 42,1 38,1 8,7 2,8
İmam hatip/ilahiyat 7,3 54,7 28,2 6,4 3,4
Genel 16,8 43,8 33,7 4,8 1,0
Spor 19,7 49,2 25,8 1,5 3,8

Ortalama 12,3 44,3 34,2 7,0 2,2

Değişim Bandı (Min-Max) 7,3-19,7 35,9-54,7 25,8-39,7 1,5-10,8 1,0-3,8
Bant Uzunluğu 12,4 18,8 13,9 9,3 2,8

Mesleğe bağlı olarak “Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görü-
yorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, “Genel olarak dü-
şündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna ilişkin görüşlerdeki genel 
eğilimin tersine çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-4.17). 

Meslek ile geleceğe ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.
“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna 

gençlerin verdiği cevaplar, mesleğe göre en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne 
alınarak değerlendirildiğinde, işçi (çalışan) olanların %15,6’sı, geleceğe ilişkin gö-
rüşleri “çok kötü”, memur olanların %50’si “kötü”, ev kadını/kızı olanların %40,2’si 
“normal”, çalışmayan/işsiz olanların %11,5’i “iyi” ve esnaf olanların %3,7’si “çok iyi” 
olarak ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.17). 

Geleceğe ilişkin görüşleri, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olum-
suz, kötü (kötü+çok kötü), olarak değerlendirenler, memurlardır (%65). Ev kadını/
kızı olanların %40,2’si geleceğe ilişkin görüşleri normal, çalışmayan/işsiz olanların 
%13,6’sı ise iyi (iyi+çok iyi) olarak değerlendirmektedir. 

Mesleğe göre geleceğe ilişkin görüşler değerlendirildiğinde, kötü (kötü+çok 
kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir değişim görül-
memektedir. 

Mesleğe bağlı olarak gelecek ile ilgili görüşlere ilişkin seçeneklerin (çok kötü, 
kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki değişim aralığı (min-max) TABLO-
4.17’de görülmektedir. 

TABLO-4.17 genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. Mesleğe göre geleceğe 
ilişkin görüşleri “çok kötü” olanların değişim bandı %4,1-15,6, “kötü” olarak gö-
renlerin değişim bandı %39,1-50, “normal” olarak görenlerin değişim bandı %23,3-
40,2, “iyi” olarak görenlerin değişim bandı %2,1-11,5 ve “çok iyi” olarak görenlerin 
değişim bandı %0-3,7’dir.
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Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş iki aralık, geleceğe ilişkin görüşleri “kötü” olan-
lar (%39,1-50) ve “normal” olanlardır (%23,3-40,2). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; geleceği, “çok kötü”, 
“kötü” ve “normal” gören grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin mesleğe bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşleri, kötü (kötü+çok kötü), 
normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün olarak değerlendirildiğinde, Geleceğe 
ilişkin görüşleri en olumsuz olan meslek grubu memurlardır (%65). İkinci derecede 
öğrencilerle (%57,9) ev kadını/kızı olanlardır (%57,7). 

Memurların bu denli olumsuz olmuş olması, her darbe döneminden sonra 
birçok memurun işine son verilmesi, sürgün edilmesi, makamını kaybetmesi 
gibi tehlikelerle karşılaşılabileceği düşüncesinden kaynaklanmış olabilir. Her 
darbeden sonra haklı ya da haksız bir şekilde memur kıyımı yapıldığı bilinen 
bir olgudur. 

Çalışmayan/işsizlerin geleceği en yüksek oranda (%13,6) iyi (iyi+çok iyi) 
görmüş olması pek anlaşılabilir değildir. Bununla beraber, darbelerden sonra 
yapılacak operasyonlar sonucunda kendilerine iş alanı açılabileceğini düşün-
müş olabilirler.

TABLO-4.17: Mesleğe Göre Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri

Meslek
Genel olarak düşündüğünüzde GELECEĞİNİZİ nasıl görüyorsunuz? %

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi
Öğrenci 13,4 44,5 32,2 7,6 2,2
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 13,8 39,1 39,7 5,2 2,3
Çalışmayan/işsiz 10,4 44,8 31,3 11,5 2,1
Memur 15,0 50,0 23,3 10,0 1,7
Özel sektör çalışanı 8,2 46,6 39,7 5,5
İşçi (çalışan) 15,6 40,3 36,4 5,2 2,6
Ev kadını/kızı 4,1 53,6 40,2 2,1
Esnaf 9,3 45,3 36,6 5,0 3,7

Ortalama 12,1 44,9 34,0 6,8 2,1

Değişim Bandı (Min-Max) 4,1-15,6 39,1-50 23,3-40,2 2,1-11,5 0-3,7
Bant Uzunluğu 11,5 10,9 16,9 9,4 3,7
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Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Genel olarak düşündüğünüzde 
geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendi-
ğinde, “Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna 
ilişkin genel eğilimle uyumludur (TABLO-4.18). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile geleceğe ilişkin görüşler arasında anlamlı bir ilişki 
kurulamamaktadır.

“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar, ailenin ortalama aylık gelirine göre en yüksek oranlar ve 
alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde aylık geliri 5001 TL ve üstü 
olanların %46,4’ü geleceğe ilişkin görüşleri “çok kötü” 1001–1500 TL olanların 
%47,9’u “kötü”, 3001–5000 TL olanların %38’i “normal”, 2001–3000 TL olanların 
%11’i “iyi” ve 1501–2000 TL olanların %3’ü “çok iyi” olarak ifade ettikleri görülmek-
tedir (TABLO-4.18). 

Geleceğe ilişkin görüşleri, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olum-
suz, kötü (kötü+çok kötü) olanlar, 5001 TL ve üstü olanlardır (%71,4). Buna karşılık 
ailenin ortalama aylık geliri 3001–5000 TL olanların %38’inin geleceğe ilişkin görüş-
leri “normal”, 2001–3000 TL olanların %12’sinin ise iyidir (iyi+çok iyi). 

Ailenin ortalama aylık gelirine göre geleceğe ilişkin görüşler değerlendirildiğinde, 
kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir 
değişim görülmemektedir. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşlere ilişkin se-
çeneklerin (çok kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki değişim aralığı 
(min-max) TABLO-4.18’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir. 

Ailenin ortalama aylık gelirine göre geleceğe ilişkin görüşleri “çok kötü” olanların 
değişim bandı %10,2-46,4, “kötü” olanların değişim bandı %25,0-47,9, “normal” 
olanların değişim bandı %21,4-38,0, “iyi” olanların değişim bandı %5,3-11,0 ve 
“çok iyi” olanların değişim bandı %0-3,0’tür.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, geleceğe ilişkin görüşleri “çok kötü” olan-
lar (%10,2-46,4), “kötü” olanlar (%25,0-47,9) ve “normal” olanlardır (%21,4-38,0). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; geleceği, “çok 
kötü”, “kötü” ve “normal” gören grupların zihinlerinin çok karışık olduğu gö-
rülmektedir.
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Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak gençlerin geleceğe ilişkin görüş-
leri, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün olarak 
değerlendirildiğinde, ailenin ortalama aylık geliri 5001 TL ve üstü olanların 
geleceğe ilişkin görüşleri en olumsuz olan gruptur (%71,4). 

Ailenin ortalama aylık geliri 5000 TL ve üstü olanların böyle bir tavır ortaya 
koymuş olması, dünyevileşmenin getirdiği bir tatminsizlikten, aile içi huzur-
suzluktan ve darbe girişimi ile birlikte yaşam kalitelerinde çok ciddi bir düşü-
şün olabileceğini öngörmüş olmasından dolayı olabilir.

TABLO-4.18: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Genel olarak düşündüğünüzde GELECEĞİNİZİ nasıl görüyorsunuz? %

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi

0 -1000 11,9 47,0 34,7 4,6 1,8

1001 -1500 10,2 47,9 31,6 7,5 2,7

1501 -2000 10,5 44,7 36,5 5,3 3,0

2001 -3000 12,0 42,4 33,5 11,0 1,0

3001 -5000 13,0 38,0 38,0 8,7 2,2

5001 ve Üstü 46,4 25,0 21,4 7,1

Ortalama 12,0 45,1 34,1 6,7 2,1

Değişim Bandı (Min-Max) 10,2-46,4 25,0-47,9 21,4-38,0 5,3-11,0 0-3,0

Bant Uzunluğu 36,2 22,9 16,6 5,7 3

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Genel olarak 
düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar, “Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” soru-
suna ilişkin genel eğilimle uyumludur (TABLO-4.19). Gencin eline geçen ortalama 
aylık para miktarı ile geleceğe ilişkin görüşler arasında anlamlı bir ilişki kurulama-
maktadır.

“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre 
en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, 1001 
-2000 TL olanların %27,3’ü geleceği, “çok kötü”, 2001 ve üstü TL olanların %56,0’si 
“kötü”, 501–750 TL olanların %41,0’i “normal”, 2001 TL ve üstü olanların %12’si 
“iyi” ve 1001 -2000 TL olanların %3,6’sı “çok iyi” olarak gördüklerini ifade ettikleri 
görülmektedir (TABLO-4.19). 

Gençlerin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak geleceğe iliş-
kin görüşleri, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından, en yük-
sek oranlar göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, geleceğe ilişkin görüşleri, en 
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olumsuz, kötü (kötü+çok Kötü), olanlar, birinci derecede 2001 TL ve üstü olanlar 
(%72) ve ikinci derecede 1001–2000 TL olanlardır (%70,9). 501–750 TL olanların 
%41,0’nin geleceğe ilişkin görüşleri normal, 2001 TL ve üstü olanların %12,0’sinin 
ise iyidir (iyi+çok iyi).

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre geleceğe ilişkin görüşler 
değerlendirildiğinde, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında 
düzenli ve anlamlı bir değişim görülmemektedir. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak geleceğe ilişkin gö-
rüşlerin seçeneklerin (çok kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-4.19’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre geleceğe ilişkin görüşle-
ri, “çok kötü” olanların değişim bandı %9,5-27,3, “kötü” olanların değişim bandı 
%35,5-56, “normal” olanların değişim bandı %16-41, “iyi” olanların değişim bandı 
%4,8-12 ve “çok iyi” olanların değişim bandı %0-3,6’dır.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, geleceğe ilişkin görüşleri, “çok kötü” 
olanlar (%9,5-27,3), kötü” olanlar (%35,5-56) ve “normal” olanlardır (%16-41). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; geleceği, “çok kötü”, 
“kötü” ve “normal” gören grupların zihinlerinin çok karışık olduğu görülmektedir.

Eline ortalama olarak 1001 TL ve üstü para geçen gençlerin %71-%72’sinin 
gelecek beklentisinin kötü olması, geleceğe dönük beklentilerin yüksek olmuş 
olması, yaşam kalitesi, mutluluk ve dünyevileşme düzleminde değerlendiril-
diğinde normal bir sonuçtur. Fakat aynı gurubun %12-%12,7’sinin (en yüksek 
oran) gelecek beklentisinin iyi olması, tartışmaya değerdir. 

Hem en olumsuz, hem de en olumlu grup davranışı göstermiş olmaları, bir 
gelgit yaşadıkları, düşünce yapılarının oturmadığı anlamında da değerlendiri-
lebilir. 

Darbe Girişimi, gençlerin geleceğe dönük beklentilerinde ciddi bir hasar 
meydana getirmiş olabilir.
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TABLO-4.19: Gencin Eline Geçen Ortalama Para Miktarına Göre Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri

Gencin Eline Geçen
Ortalama Para

Miktarı (TL)

Genel olarak düşündüğünüzde GELECEĞİNİZİ nasıl görüyorsunuz? %

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi

0 -400 12,8 43,3 35,9 4,8 3,2
401 -500 9,6 48,8 33,4 7,6 0,6
501 -750 13,8 35,5 41,0 6,9 2,8
751 -1000 9,5 50,0 28,6 9,5 2,4
1001 -2000 27,3 43,6 16,4 9,1 3,6
2001 ve Üstü 16,0 56,0 16,0 12,0

Ortalama 12,2 44,9 34,0 6,8 2,1

Değişim Bandı (Min-Max) 9,5-27,3 35,5-56 16-41 4,8-12 0-3,6
Bant Uzunluğu 17,8 20,5 25 7,2 3,6

Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “Genel olarak düşündüğünüzde 

geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendi-
ğinde, “Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna 
ilişkin genel eğilimle uyumludur (TABLO-4.20). Ayrıca şu anda yaşanılan konut ile 
geleceğe ilişkin görüşler arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna genç-
lerin verdiği cevaplar, en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak şu anda 
yaşanılan konuta göre değerlendirildiğinde, evde yalnız kalanların %29,4’ü geleceğe 
ilişkin görüşleri “çok kötü”, apart dairede yalnız kalanların %71,4’ü “kötü”, yurtta 
kalanların %38,1’i “normal”, evde arkadaş (lar)ı ile birlikte kalanların %10,8’i “iyi” ve 
yurtta kalanların %2,5’i “çok iyi” olarak ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.20). 

Geleceğe ilişkin görüşleri, en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, en olum-
suz, kötü (kötü+çok kötü) olanlar, apart dairede yalnız kalanlardır (%71,4). Yurtta 
kalanların %38,1’i geleceğe ilişkin görüşler normal, evde arkadaş (lar)ı ile birlikte 
kalanların %13’ü ise iyi (iyi+çok iyi) olarak kabul etmektedirler

Şu anda yaşanılan konuta göre geleceğe ilişkin görüşler değerlendirildiğinde, 
kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir 
değişim görülmemektedir. 

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşler ilişkin seçenekle-
rin (çok kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-4.20’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. 

Şu anda yaşanılan konuta göre geleceğe ilişkin görüşleri “çok kötü” olanların de-
ğişim bandı %0-29,4, “kötü” olanların değişim bandı %35,3-71,4, “normal” olan-
ların değişim bandı %26,8-38,1, “iyi” olanların değişim bandı %0-10,8 ve “çok iyi” 
olanların değişim bandı %0-2,5’dir.
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Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, geleceğe ilişkin görüşleri, “çok kötü” 
olanlar (%0-29,4) “kötü” olanlar (%35,3-71,4) ve “normal” olanlardır (%26,8-38,1). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; geleceği, “çok kötü”, 
“kötü” gören grupların zihinlerinin çok karışık ve “normal” ve “iyi” gören grupların 
zihinlerinin ise biraz karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşleri, kötü 
(kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün olarak değerlendiril-
diğinde; apart dairede yalnız kalanların %71,4’ünün geleceğe ilişkin görüşlerinin 
kötü (kötü+çok kötü), en olumsuz grup; evde arkadaş (lar)ı ile birlikte kalanların 
%13’ünün iyi (iyi+ çok iyi), en olumlu grup ve yurtta kalanların %38,1’inin normal, 
en itidalli grup olduğu görülmektedir.

Yaşanan konuta bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşler değerlendirildiğinde, evde 
yalnız kalanların %52,9’u geleceği kötü (en yüksek oran) görürken; yurtta kalan-
ların %14,3’ü geleceğin iyi olduğuna inanmaktadır. Bu durumu, kalınan mekânın 
ekonomik temelli bir olgu olması nedeniyle, zenginleşmiş olanların dünyevileşme 
hastalığına yakalanması ile izah edilebilir.

Gencin kaldığı konuta bağlı olarak gelecek beklentisinde dikkat çeken nok-
ta, birinci derecede en olumsuz, kötü (kötü+çok kötü) olan grup, apart dairede 
yalnız kalanlar (%71,4); ikinci derecede evde yalnız kalanlardır (%64,7). Her 
iki mekânda kalanların ekonomik imkânlarının yüksek olması gerekmektedir. 
Dolayısıyla elde edilen sonuçlar “ailenin ortalama aylık geliri” ile “gencin eline 
geçen ortalama aylık para miktarına” ilişkin sonuçlarla uyumludur. 

Dolayısıyla darbenin şahsı ekonomik imkânlarına, Türkiye’nin kalkınması-
na ve istikrarına gelecekte zarar verebileceği düşüncesi, bu gruplardaki gençle-
rin düşünceleri üzerinde etkili olmuş olabilir.
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TABLO-4.20: Yaşanan Konuta Göre Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri

Yaşanan Konut
Genel olarak düşündüğünüzde GELECEĞİNİZİ nasıl görüyorsunuz? %

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi
Yurtta 10,3 42,3 38,1 6,8 2,5
Ailemle birlikte evde 13,8 49,5 27,1 7,1 2,4
Evde yalnız 29,4 35,3 35,3
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 13,4 46,8 26,8 10,8 2,2
Apart dairede yalnız 0 71,4 28,6
Apart dairede arkadaşla 14,4 47,7 35,9 2,0

Ortalama 12,0 44,8 34,2 6,9 2,1

Değişim Bandı (Min-Max) 0-29,4 35,3-71,4 26,8-38,1 0-10,8 0-2,5
Bant Uzunluğu 29,4 36,1 11,3 10,8 2,5

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak “Genel olarak düşün-
düğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar 
incelendiğinde, “Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” 
sorusuna ilişkin genel eğilimin tersine çok ciddi bir değişiklik görülmemektedir 
(TABLO-4.21). Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer ile geleceğe ilişkin görüş-
ler arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar, gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere göre 
en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, hayatının 
büyük bir kısmını geçirdiği yer şehir olanların %14,1’i geleceğe ilişkin görüşleri “çok 
kötü”, yurt dışı olanların %100’ü “kötü”, köy/kasaba olanların %41,2’si “normal”, 
köy/kasaba olanların %8,1’i “iyi” ve şehir olanların %3,3’ü “çok iyi” olarak ifade et-
tikleri görülmektedir (TABLO-4.21). 

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak gençlerin geleceğe ilişkin 
görüşleri, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün ola-
rak değerlendirildiğinde; en yüksek oranları göz önüne aldığımızda, geleceğe ilişkin 
görüşleri en olumsuz, kötü (kötü+çok kötü) olanlar, hayatının büyük bir kısmını 
yurt dışında geçirenlerdir (%100). Bunun dışında ikinci derecede olumsuz olanlar, 
hayatın büyük bir kısmının şehirde ve ilçede geçirenlerdir (sırasıyla %59,8, %59,3). 
Hayatın büyük bir kısmını köy/kasabada geçirenlerin %41,2’sinin geleceğe ilişkin 
görüşleri normal ve %10,2’sinin ise iyidir (iyi+çok iyi). 

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere göre geleceğe ilişkin görüşler değer-
lendirildiğinde, kötü (kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında dü-
zenli ve anlamlı bir değişim görülmemektedir. 

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşlere 
ilişkin seçeneklerin (çok kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-4.21’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir. 
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Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere göre geleceğe ilişkin görüşleri “çok 
kötü” olanların değişim bandı %0-14,1, “kötü” olanların değişim bandı %36,1-100, 
“normal” olanların değişim bandı %0-41,2, “iyi” olanların değişim bandı %0-8,1 ve 
“çok iyi” olarak görenlerin değişim bandı %0-2,3’tür.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, hayatının büyük bir kısmını yurt dışında 
geçirenleri göz önüne almadığımız zaman, geleceği “kötü” olarak görenler (%36,1-
50,9) ve “normal” olarak görenlerdir (%31,0-41,2). 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; geleceği, “kötü” ve 
“normal” gören grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

Hayatının büyük bir kısmını yurt dışında geçirenlerin %100’ünün geleceği 
“kötü” olarak değerlendirmesi, yaşadıkları bölgelerde maruz kaldıkları psiko-
lojik baskıların sonucu oluşmuş bir şuur altının etkisi ile olabilir. Darbe gi-
rişiminin NATO iş birliği ile gerçekleştirilmeye kalkışılması ve Batı dünyası 
tarafından darbeye destek verilip tutuklamalara karşı çıkılmış olması, bu şuur 
altını harekete geçirmiş olabilir. O nedenle de karamsarlık baskın hale gelmiş 
olabilir. 

Hayatın büyük bir kısmını köy/kasabada geçirmiş olanların %41.2’sinin ge-
lecek beklentisini “normal” ve %10,2’sinin “iyi” görmesi, toplumsal kaos or-
tamlarından en az etkilenen kesimin, köylüler ve kasabalılar olmasından dolayı 
olabilir. 

TABLO-4.21: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri
Hayatın 

Büyük Bir Kısmının 
Geçirildiği Yer

Genel olarak düşündüğünüzde GELECEĞİNİZİ nasıl görüyorsunuz? %

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi

Köy/Kasaba 12,5 36,1 41,2 8,1 2,1
İlçe 8,4 50,9 33,2 5,7 1,8
Şehir 14,1 45,7 31,0 6,8 2,3
Yurt dışı 100,0

Ortalama 12,1 44,9 34,0 6,8 2,1

Değişim Bandı (Min-Max)
Yurt dışı hariç 8,4-14,1 36,1-50,9 31,0-41,2 5,7-8,1 1,8-2,3

Bant Uzunluğu 5,7 14,8 10,2 2,4 0,5
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Şu anda yaşanılan yere bağlı olarak “Genel olarak düşündüğünüzde gelece-
ğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna ilişkin 
görüşlerde, genel eğilimin tersine bir değişiklik görülmemektedir (TABLO-4.22). 
Ayrıca şu anda yaşanılan yer ile geleceğe ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki 
kurulamamaktadır.

“Genel olarak düşündüğünüzde geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?” sorusuna genç-
lerin verdiği cevaplar, en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak, gencin 
şu anda yaşadığı yere göre değerlendirildiğinde, şu anda yaşadıkları yer köy/kasa-
ba olanların %14,3’ü geleceğe ilişkin görüşlerini “çok kötü”, ilçe olanların %52,4’ü 
“kötü”, köy/kasaba olanların %36,1’i “normal” ve %12,8’si “iyi” ve köy/kasaba olan-
ların %5,3’ü “çok iyi” olarak ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.22). 

Gençlerin şu anda yaşadıkları yere bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşleri, kötü 
(kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) açısından bütün olarak ve en yüksek 
oranlar göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, geleceğe ilişkin görüşleri, en olum-
suz, kötü (kötü+çok kötü) olanlar, şu anda ilçede yaşayanlardır (%62.8). Şu anda 
yaşadıkları yer köy/kasaba olanların %36,1’inin geleceğe ilişkin görüşleri normal ve 
%18,1’inin ise iyi (iyi+çok iyi)dir. 

Şu anda yaşadıkları yere göre geleceğe ilişkin görüşler değerlendirildiğinde, kötü 
(kötü+çok kötü), normal ve iyi (iyi+çok iyi) dağılımında düzenli ve anlamlı bir de-
ğişim görülmemektedir. 

Şu anda yaşadıkları yere bağlı olarak geleceğe ilişkin görüşlerle ilgili seçeneklerin 
(çok kötü, kötü, normal, iyi, çok iyi) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-4.22’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. 

Şu anda yaşadıkları yere göre geleceğe ilişkin görüşleri “çok kötü” olanların deği-
şim bandı %10,4-14,3, “kötü” olanların değişim bandı %31,6-52,4, “normal” olan-
ların değişim bandı %32,1-36,1, “iyi” olanların değişim bandı %4,7-12,8 ve “çok iyi” 
olanların değişim bandı %0,5-5,3’tür.

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, geleceği “kötü” olarak görenler (%31,6-
52,4) ve “iyi” olarak görenler (%4,7-12,8) dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; geleceği “kötü” gören 
grubun zihinlerinin karışık olduğu görülmektedir.
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Şu anda yaşanılan yere göre geleceğe ilişkin görüşlerin değerlendirilmesinde en 
olumsuz olanların şehirde yaşayanlar olması (%36,3) doğaldır. Darbeler daha ziyade 
şehir hayatı üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca şehir hayatındaki farklı sosyo-ekono-
mik çevrelerle olan etkileşim, olumsuz düşünme noktasında etkili olmuş olabilir.

Geleceğe ilişkin görüşleri iyi olan gençlerin oranı, köy ile şehir arasında ciddi bir 
farklılık göstermemektedir (Köy: %11,3; Şehir: %11,6)

Şu anda yaşanılan yere göre gelecek beklentisinin değerlendirilmesinde 
en olumsuz olanlar, yaşam kalitesinin aksine, ilçede yaşayanlar olmaktadır 
(%62.8). Türkiye’de ilçeler genellikle köy ve şehir arasında bir yaşam tarzı ya-
şamakta olup gelgitleri fazla olan toplumsal kesimlerdir. Köy/kasabada yaşa-
yanların %36.1’inin gelecek beklentisinin normal ve %18,1’inin de iyi olması, 
toplumsal kaos ortamlarından en az etkilenen kesimin köylüler ve kasabalılar 
olmasından dolayı olabilir. 

Bu sonuçlar, hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak gelecek 
beklentisindeki sonuçlarla uyumludur. 

TABLO-4.22: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Gençlerin Geleceğe İlişkin Görüşleri

Şu Anda Yaşanılan Yer
Genel olarak düşündüğünüzde GELECEĞİNİZİ nasıl görüyorsunuz? %

Çok Kötü Kötü Normal İyi Çok İyi
Köy/Kasaba 14,3 31,6 36,1 12,8 5,3
İlçe 10,4 52,4 32,1 4,7 0,5
Şehir 12,3 45,0 34,5 6,1 2,1

Ortalama 12,2 44,8 34,2 6,6 2,1

Değişim Bandı (Min-Max) 10,4-14,3 31,6-52,4 32,1-36,1 4,7-12,8 0,5-5,3
Bant Uzunluğu 3,9 20,8 4 8,1 4,8

4.3. Gençlik ve Psikolojik Durum
Bu alt bölümde, gençliğin psikolojik durumuna ilişkin düşünceleri, önce genel 

olarak sonra da demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

4.3.1. Genel Durum
Yaşam kalitesi ile bireysel genel psikolojik durum arasında doğrusal bir ilişki 

vardır. Yaşam kalitesi noktasında açığa çıkan olumsuz durum, genel psikolojik du-
rumda da aynı şekilde açığa çıkmıştır. Ancak daha da önemlisi SEKAM’ın 2013 
tarihli Gençlik Araştırmasının bulguları ile karşılaştırmada görülen farklılıktır. 
SEKAM’ın 2013 tarihli araştırmasının bulgularına göre8, katılımcıların %72,7’si 
“Bütünü dikkate aldığınızda durumunuz hakkında ne düşünüyorsunuz?” so-

8 SEKAM, Türkiye’de Gençlik, İstanbul, 2013, S.179.
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rusuna “mutlu” cevabını verirken, %9,5’i ise “çok mutlu” cevabını vermiştir. 
“Mutlu olmadığını” ifade edenlerin genel toplamı sadece %17,7’dir. Hiç kuşku 
yok ki bu durum gençlik adına sevindirici bir tespitti. Ancak ne var ki 2016 yı-
lına geldiğimizde ve özellikle de darbe girişimi ile bireylerin psikolojik durum-
larının radikal sayılabilecek düzeyde değiştiği anlaşılmaktadır (TABLO-4.23).

Araştırma ile 15 Temmuz darbe girişiminin gençlerin genel psikolojik du-
rumunda önemli bir değişime yol açtığı tespit edilmiştir. Darbe girişimi önce-
sinde gençlerin %64,9’u genel psikolojik durumuyla ilgi olarak “mutluyum” 
tespitinde bulunurken, bu oran darbe girişimi sonrasında adeta tepetakla bir 
değişim geçirip %17,9’a gerilemiştir. Yine darbe girişimi öncesinde gençlerin 
%18,4’ü genel psikolojik durumuyla ilgili olarak “mutlu değilim” tespitinde 
bulunmasına karşılık bu oran darbe girişimi sonrasında %66,6’ya çıkmıştır. 

İnsanın mutluluğu ve mutluluğunu sağlayan koşulların ne olduğu çok eski za-
manlardan beri dikkati çeken bir konu olmuştur. Son zamanlarda insanın mutluluğu 
konusu, psikolojik iyi oluş, öznel iyi oluş, yaşam kalitesi, yaşam doyumu ve olumlu 
duygulanım gibi kavramlar çerçevesinde incelenmektedir. Yurt dışında ergenler ve 
üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalarda ebeveyn desteği, ana-baba tu-
tumu ve belirli ana-baba davranışları, kişisel maneviyat/dindarlık, sosyo-ekonomik 
düzey ve not ortalaması ile geçmiş akademik yaşantılardan alınan doyum gibi değiş-
kenlerin yaşam doyumu ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur.9

TABLO-4.23: Gençlerin Psikolojik Durumu10

DÖNEM

Bütününü dikkate aldığınızda Psikolojik durumunuz hakkında düşün-
ceniz nedir? %

SAYI Çok mutluyum Mutluyum Mutlu değilim Hiç mutlu 
değilim

2011 TUİK Hane üzerinden 
gerçekleştirildi 3036 8,5 81,6* 8 19

2013 SEKAM 5194 9,5 72,7 15 2,7

2016 SEKAM
15 Temmuz Darbe öncesi 3847 9,7 64,9 18,4 7,1
15 Temmuz Darbe sonrası 1383 5,2 17,9 66,6 10,3

2016 SEKAM Toplam-Ortalama 5230 8,5 52,5 31,1 7,9
*Mutlu %53,6+ Orta Düzeyde Mutlu %28= %81,6

9 Meliha Tuzgöl Dost, “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi” Pa-
mukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 132.

10 ( X2: 1224,169, C:0,416, P:0,000)
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4.3.2. Gençlerin Psikolojik Durumları İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
“Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz 

nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, “yaş, cinsiyet, eğitim/öğretim durumu, 
eğitim-öğretim alanı, meslek, ailenin ortalama aylık geliri, gencin eline geçen aylık 
para miktarı, gencin yaşadığı konut, gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği 
yer, gencin şu anda yaşadığı yer” gibi demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda 
incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin psikolojik durumunu, 
demografik özelliklerden, cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim durumuna, eğitim öğretim 
alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık olarak eline geçen pa-
raya, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere, şu anda yaşanılan yere ve yaşanan 
konuta bağlı olarak incelediğimizde, değişkenlere göre farklılıklar olsa bile genel 
dağılımın değişmediği görülmektedir (TABLO-4.24.-TABLO-4.33). 

“Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz ne-
dir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, cinsiyete göre incelendiğinde; kadınla-
rın %69,5’i soruyu “mutlu değilim”, %10,3’ü “hiç mutlu değilim” olarak; erkeklerin 
%63,8’i “mutlu değilim”, %10,2’si “hiç mutlu değilim” olarak cevaplandırdıkları gö-
rülmektedir. Gençlerin verdikleri cevaplar toplam olarak, “mutlu değilim” (mut-
lu değilim + hiç mutlu değilim), değerlendirildiğinde kadınların %79,8’inin ve 
erkeklerin %74’ünün mutlu olmadığı görülmektedir (TABLO-4.24). 

Gençlerin cinsiyete bağlı olarak psikolojik durumları değerlendirildiğinde, 
kadınların erkeklere nazaran daha olumsuz, daha mutsuz oldukları görülmek-
tedir. Darbe girişiminin kadınları olumsuz yönde daha çok etkilediği anlaşıl-
maktadır. Bu da kadınlarla fıtrattan kaynaklanan duygusal zekânın gelişmişliği 
ile alakalı olabilir.

TABLO-4.24: Cinsiyete Göre Gençlerin Psikolojik Durumu

Cinsiyet
Bütününü dikkate aldığınızda Psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir? (%)
Çok mutluyum Mutluyum Mutlu değilim Hiç mutlu değilim

Kadın 4,6 15,6 69,5 10,3
Erkek 5,8 20,1 63,8 10,2

Ortalama 5,2 17,9 66,6 10,3

Yaşa bağlı olarak “Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hak-
kında düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, “Bü-
tününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir?” so-
rusuna ilişkin genel görüş/genel eğilim ile uyumludur (TABLO-4.25). Ayrıca yaş ile 
psikolojik durum arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.
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Yaşa göre psikolojik durum, toplam ve en yüksek oranlar göz önüne alınarak, 
“mutlu” (çok mutlu + mutlu), “mutlu değil” (mutlu değil + hiç mutlu değil), değer-
lendirildiğinde, yaşa göre dağılımda düzenli ve anlamlı bir değişim görülmemekte-
dir.

Yaşa göre psikolojik durum, toplam ve en yüksek oranlar alınarak değerlendi-
rildiğinde, 19-22 yaş grubunun %27,3’ü kendisini “mutlu”, 15-18 yaş grubunun 
%83,4’ü ise, “mutsuz” olarak kabul etmektedir. 

Yaşa bağlı psikolojik duruma ilişkin seçeneklerin (çok mutlu, mutlu, mutlu değil, 
hiç mutlu değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-4.25’te görül-
mektedir. 

TABLO-4.25, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. Yaşa göre psikolojik 
durumunu “çok mutlu” olarak görenlerin değişim bandı %3,5-6,4, “mutlu” olarak 
görenlerin değişim bandı %13,1-22,5, “mutlu değil” olarak görenlerin değişim bandı 
%59,9-69,6 ve “hiç mutlu değil” olarak görenlerin değişim bandı %4,5-14,3’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, psikolojik durumunu “mutlu” (%13,1-
22,5), “mutlu değil” (%59,9-69,6) ve “hiç mutlu değil” (%4,5-14,3) olarak görenlere 
aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenli-
ğinin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin 
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; psikolojik durumunu, 
“mutlu”, “mutlu değil” ve “hiç mutlu değil” olarak gören grupların zihinlerinin çok 
az karışık olduğu görülmektedir.

15-18 yaş grubu, ergenlik dönemini yaşayan heyecanlı, hayalci, beklentileri 
çok yüksek bir yaş grubudur. Darbenin meydana getirdiği şok, hayallerini yık-
mış olmasından dolayı psikolojilerinin bozuk olması normaldir. 

TABLO-4.25: Yaşa Göre Gençlerin Psikolojik Durumu

Yaş
Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir? (%)
Çok mutluyum Mutluyum Mutlu değilim Hiç mutlu değilim

15 -18 3,5 13,1 69,1 14,3
19 -22 4,8 22,5 59,9 12,8
23 -25 4,8 21,0 69,6 4,5
26 -30 6,4 16,3 66,2 11,0

Ortalama 5,2 17,9 66,6 10,3

Değişim Bandı 
(Min-Max) 3,5-6,4 13,1-22,5 59,9-69,6 4,5-14,3

Bant Uzunluğu 2,9 9,4 9,7 9,8
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Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Bütününü dikkate aldığınızda psiko-
lojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevap-
lar incelendiğinde, “Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında 
düşünceniz nedir?” sorusuna ilişkin genel görüş/genel eğilim ile uyumludur (TAB-
LO-4.26). 

Eğitim/öğretim durumu ile psikolojik duruma ilişkin görüşler arasında anlamlı 
bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz ne-
dir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim durumuna göre en yüksek 
oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, lise eğitimi alanların 
%8,4’ü, psikolojik durumunu “çok mutlu”, yüksek lisans/doktora %30,6’sı “mutlu”, 
ön lisans eğitimi alanların %73,8’i “mutlu değil” ve ilköğretim/ortaokul %18,8’i “hiç 
mutlu değil” olarak ifade etmişlerdir (TABLO-4.26). 

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Eğitim/öğretim durumuna göre psikolojik duruma ilişkin görüşler toplam olarak 
değerlendirildiğinde, “mutlu” (çok mutlu + mutlu), mutlu değil (mutlu değil + hiç 
mutlu değil), eğitim/öğretim durumu ile psikolojik durum arasında düzenli ve an-
lamlı bir değişim görülmemektedir. 

En yüksek oranları göz önüne aldığımızda, psikolojik durumunu en olumlu, 
“mutlu” (çok mutlu + mutlu) olarak değerlendirenler, eğitim/öğretim durumu yük-
sek lisans/doktora (%34,7) olanlardır. En olumsuz, “mutlu değil” (mutlu değil + hiç 
mutlu değil) olarak değerlendirenler ise eğitim/öğretimi durumu ilköğretim/ortaokul 
olanlardır (%86,9). 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin seçeneklerin 
(çok mutlu, mutlu, mutlu değil, hiç mutlu değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-4.26’da görülmektedir. TABLO-4.26, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir. 

Eğitim/öğretim durumuna göre psikolojik durumu “çok mutlu” olarak görenlerin 
değişim bandı 2,9-8,4, “mutlu” olarak görenlerin değişim bandı %10,1-30,6, “mutlu 
değil” olarak görenlerin değişim bandı %59,2-73,8 ve “hiç mutlu değil” olarak gö-
renlerin değişim bandı %2,0-18,8’dır. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, psikolojik durumunu “mutlu” (%20,6), 
“mutlu değil” (%14,6) ve “hiç mutlu değil” (%16,8) olarak görenlere aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; psikolojik durumunu, 
“mutlu” olarak görenlerin zihinlerinin çok karışık; “mutlu değil” ve “hiç mutlu değil” 
olarak gören grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin eğitim ve öğretime bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin görüşle-

ri, “mutlu” (çok mutlu + mutlu), “mutlu değil (mutlu değil + hiç mutlu değil) 

açısından bütün olarak değerlendirildiğinde eğitim/öğretim durumu yüksek 

lisans/doktora olanların psikolojik durumlarının en iyi (%34,7) olduğu söyle-

nebilir. 

TABLO-4.26: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Gençlerin Psikolojik Durumu

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir? (%)

Çok mutlu Mutlu Mutlu değil Hiç mutlu değil

İlköğretim/Or-
taokul 2,9 10,1 68,1 18,8

Lise 8,4 18,1 59,2 14,4

Ön lisans 3,0 14,9 73,8 8,4

Lisans 5,0 18,8 67,5 8,8

Yüksek Lisans/
Doktora 4,1 30,6 63,3 2,0

Ortalama 5,2 17,9 66,6 10,3

Değişim Bandı 
(Min-Max) 2,9-8,4 10,1-30,6 59,2-73,8 2,0-18,8

Bant Uzunluğu 5,5 20,6 14,6 16,8

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Bütününü dikkate aldığınızda psikolo-

jik durumunuz hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevap-
lar incelendiğinde, “Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında 
düşünceniz nedir?” sorusuna ilişkin genel görüş/genel eğilim ile uyumludur (TAB-
LO-4.27). Eğitim/öğretim alanı ile psikolojik durumuna ilişkin görüşler arasında 
anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır. “Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik du-
rumunuz hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/
öğretim alanına göre en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlen-
dirildiğinde, eğitim/öğretim alanı imam hatip/ilahiyat olanların %8,9’u, psikolojik 
durumunu “çok mutlu”, sosyal olanların %26,5’i “mutlu”, sağlık olanların %73,1’i 
“mutlu değil” ve genel olanların %15,4’ü “hiç mutlu değil” olarak ifade etmişlerdir 
(TABLO-4.47). 

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.
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Eğitim/öğretim alanına göre psikolojik duruma ilişkin görüşler toplam olarak de-
ğerlendirildiğinde, “mutlu” (çok mutlu + mutlu), “mutlu değil” (mutlu değil + hiç 
mutlu değil), eğitim/öğretim alanı ile psikolojik durum arasında düzenli ve anlamlı 
bir değişim görülmemektedir. 

En yüksek oranları göz önüne aldığımızda, psikolojik durumunu en olumlu, 
“mutlu” (çok mutlu + mutlu) olarak değerlendirenler, eğitim/öğretim alanı imam 
hatip/ilahiyat (%29,7) olanlardır. En olumsuz, “mutlu değil” (mutlu değil + hiç mut-
lu değil) olarak değerlendirenler ise eğitim/öğretim alanı sağlık olanlardır (%83,9). 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin seçeneklerin (çok 
mutlu, mutlu, mutlu değil, hiç mutlu değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-4.27’de görülmektedir. TABLO-4.27, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir. 

Eğitim/öğretim alanına göre psikolojik durumu “çok mutlu” olarak görenlerin de-
ğişim bandı %1,8-8,9, “mutlu” olarak görenlerin değişim bandı %10,2-26,5, “mutlu 
değil” olarak görenlerin değişim bandı %60,6-73,1 ve “hiç mutlu değil” olarak gö-
renlerin değişim bandı %5,2-15,4’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, psikolojik durumunu “mutlu” (%16,3), 
“mutlu değil” (%12,5) ve “hiç mutlu değil” (%10,2) olarak görenlere aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; psikolojik durumunu, 
“mutlu”, “mutlu değil” ve “hiç mutlu değil” olarak gören grupların zihinlerinin biraz 
karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin eğitim/öğretim alanına bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin gö-
rüşleri, “mutlu” (çok mutlu + mutlu), “mutlu değil (mutlu değil + hiç mutlu 
değil) açısından bütün olarak değerlendirildiğinde eğitim/öğretim alanı imam 
hatip/ilahiyat olanların psikolojik durumlarının en iyi (%29,7) olduğu söylene-
bilir. Bu durum, Gülen hareketinin bu eğitim ve öğretim alanında bulunanlara 
hep mesafeli olmuş olması ve bu kesimi zaman zaman yermiş olmasından dola-
yı meydana gelen şuur altının; 15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişiminin tasfiye 
edilmesi ile dışa vurması şeklinde açıklanabilir. 
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TABLO-4.27: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Gençlerin Psikolojik Durumu

Eğitim/Öğretim
Alanı

Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir? 
(%)

Çok Mutlu Mutlu Mutlu Değil Hiç Mutlu Değil
Teknik alan 4,6 14,2 68,6 12,6
Sağlık 5,9 10,2 73,1 10,8
Sosyal 1,8 26,5 66,5 5,2
İmam hatip/ilahiyat 8,9 20,8 64,4 5,9
Genel 6,3 17,8 60,6 15,4
Spor 6,1 13,6 65,9 14,4

Ortalama 5,3 18,3 66,4 10,0

Değişim Bandı (Min-Max) 1,8-8,9 10,2-26,5 60,6-73,1 5,2-15,4
Bant Uzunluğu 7,1 16,3 12,5 10,2

Mesleğe bağlı olarak “Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz 
hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
“Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir?” 
sorusuna ilişkin genel görüş/genel eğilim ile uyumludur (TABLO-4.28). 

Meslek ile psikolojik duruma ilişkin görüşler arasında anlamlı bir ilişki kurula-
mamaktadır.

“Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz 
nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, mesleğe göre en yüksek oranlar ve al-
ternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, mesleği işçi (çalışan) olanların 
%14,1’i, psikolojik durumunu “çok mutlu”, eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 
olanların %21,3’ü “mutlu”, özel sektör çalışanı olanların %76,7’si “mutlu değil” ve 
esnaf olanların %13,5’i “hiç mutlu değil” olarak ifade ettikleri görülmektedir (TAB-
LO-4.28). 

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Mesleğe göre psikolojik duruma ilişkin görüşler toplam olarak değerlendirildi-
ğinde, “mutlu” (çok mutlu + mutlu), “mutlu değil (mutlu değil + hiç mutlu değil), 
meslek ile psikolojik durum arasında düzenli ve anlamlı bir değişim olmadığı görül-
mektedir. 

En yüksek oranları göz önüne aldığımızda, psikolojik durumunu en olumlu, 
“mutlu” (çok mutlu + mutlu) olarak değerlendirenler, mesleği işçi (çalışan) (%28,2) 
olanlardır. Psikolojik durumunu en olumsuz, mutlu değil (mutlu değil + hiç mutlu 
değil) olarak değerlendirenler ise mesleği ev kadını/kızı olanlardır (%84,5). 

Mesleğe bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin seçeneklerin (çok mutlu, mutlu, 
mutlu değil, hiç mutlu değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-
4.28’de görülmektedir. TABLO-4.28, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. 
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Mesleğe göre psikolojik durumu “çok mutlu” olarak görenlerin değişim bandı 
%0,0-14,1, “mutlu” olarak görenlerin değişim bandı %11,0-21,3, “mutlu değil” ola-
rak görenlerin değişim bandı %57,7-76,7 ve “hiç mutlu değil” olarak görenlerin de-
ğişim bandı %6,8-13,5’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, psikolojik durumunu “çok mutlu” 
(%14,1), “mutlu” (%10,3), “mutlu değil” (%19) ve “hiç mutlu değil” (%10,2) olarak 
görenlere aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; psikolojik durumunu, 
“çok mutlu”, “mutlu” ve “mutlu değil” olarak gören grupların zihinlerinin biraz ka-
rışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin Mesleğe bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin görüşleri, “mutlu” 
(“çok mutlu”+“mutlu”), “mutlu değil (mutlu değil + hiç mutlu değil) açısından 
bütün olarak değerlendirildiğinde mesleği işçi (çalışan) olanların psikolojik 
durumlarının en iyi (%28,2) olduğu söylenebilir. 

TABLO-4.28: Mesleğe Göre Gençlerin Psikolojik Durumu

Meslek
Bütününü dikkate aldığınızda Psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir? (%)

Çok Mutlu Mutlu Mutlu Değil Hiç Mutlu Değil
Öğrenci 3,8 18,6 66,7 11,0
Eğitici (öğretmen/
öğretim elemanı) 4,0 21,3 67,8 6,9

Çalışmayan/işsiz 2,0 20,4 66,3 11,2
Memur 8,5 15,3 67,8 8,5
Özel sektör çalışanı 5,5 11,0 76,7 6,8
İşçi (çalışan) 14,1 14,1 59,0 12,8
Ev kadını/kızı 0,0 15,5 76,3 8,2
Esnaf 9,8 19,0 57,7 13,5

Ortalama 5,2 17,9 66,6 10,3

Değişim Bandı 
(Min-Max) 0,0-14,1 11,0-21,3 57,7-76,7 6,8-13,5

Bant Uzunluğu 14,1 10,3 19 6,7

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Bütününü dikkate aldığınızda 
psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar incelendiğinde, “Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hak-
kında düşünceniz nedir?” sorusuna ilişkin genel görüş/genel eğilim ile uyumludur 
(TABLO-4.29). 
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Ailenin ortalama aylık geliri ile psikolojik duruma ilişkin görüşler arasında an-
lamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz 
nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, ailenin ortalama aylık gelirine göre en 
yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, ailenin or-
talama aylık geliri 0–1000 TL olanların %8,1’i, psikolojik durumunu “çok mutlu”, 
1001–1500 TL olanların %21,9’u “mutlu”, 1501–2000 TL olanların %76,8’i “mutlu 
değil” ve 5001 TL ve üstü olanların %57,1’i “hiç mutlu değil” olarak ifade ettikleri 
görülmektedir (TABLO-4.29). 

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre psikolojik duruma ilişkin görüşler toplam 
olarak değerlendirildiğinde, “mutlu” (çok mutlu + mutlu), “mutlu değil (mutlu değil 
+ hiç mutlu değil), meslek ile psikolojik durum arasında düzenli ve anlamlı bir de-
ğişim olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranları göz önüne aldığımızda, psikolojik durumunu en olumlu, 
“mutlu” (çok mutlu + mutlu), olarak değerlendirenler, ailenin ortalama aylık geliri 
0-1000 (%27,1) olanlardır. En olumsuz, “mutlu değil” (mutlu değil + hiç mutlu 
değil) olarak değerlendirenler ise ailenin ortalama aylık geliri 5001 TL ve üstü olan-
lardır (%92,8). 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin seçeneklerin 
(çok mutlu, mutlu, mutlu değil, hiç mutlu değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-4.29’da görülmektedir. TABLO-4.29, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir. 

Ailenin ortalama aylık gelirine göre psikolojik durumu “çok mutlu” olarak gören-
lerin değişim bandı %2,7-8,1, “mutlu” olarak görenlerin değişim bandı %0,0-21,9, 
“mutlu değil” olarak görenlerin değişim bandı %35,7-76,8 ve “hiç mutlu değil” ola-
rak görenlerin değişim bandı %6,1-57,1’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, psikolojik durumunu “mutlu” (%21,9), 
“mutlu değil” (%41,1) ve “hiç mutlu değil” (%51) olarak görenlere aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; psikolojik durumunu, 
“mutlu”, “mutlu değil” ve “hiç mutlu değil” olarak gören grupların zihinlerinin çok 
çok fazla karışık olduğu görülmektedir.
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Psikolojik durumunu en olumsuz, “mutlu değil (mutlu değil + hiç mutlu 
değil) olarak değerlendirenlerin ailesinin ortalama aylık geliri 5001 TL ve üstü 
olanların (%92,8) olmuş olmasının nedeni, darbe ile sahip olduğu imkânları 
kaybetme korkusundan dolayı olmuş olabilir. 

TABLO-4.29: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Gençlerin Psikolojik Durumu

Ailenin Ortalama
Aylık Geliri (TL)

Bütününü dikkate aldığınızda Psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir? 
(%)

Çok Mutlu Mutlu Mutlu Değil Hiç Mutlu Değil
0 -1000 8,1 19,0 64,8 8,1
1001 -1500 4,2 21,9 61,1 12,9
1501 -2000 2,7 14,4 76,8 6,1
2001 -3000 4,2 14,7 70,7 10,5
3001 -5000 4,3 17,0 68,1 10,6
5001 ve Üstü 7,1 0,0 35,7 57,1

Ortalama 5,3 17,7 66,6 10,4

Değişim Bandı (Min-Max) 2,7-8,1 0,0-21,9 35,7-76,8 6,1-57,1
Bant Uzunluğu 5,4 21,9 41,1 51

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak “Bütününü 
dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir?” soru-
suna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, “Bütününü dikkate aldığınızda psi-
kolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna ilişkin genel görüş/genel 
eğilim ile uyumludur (TABLO-4.30). 

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı ile psikolojik duruma ilişkin gö-
rüşler arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz ne-
dir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, aylık ele geçen ortalama para miktarına 
göre en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, aylık 
ele geçen ortalama para miktarı 0–400 TL olanların %7,6’sı, psikolojik durumunu 
“çok mutlu”, 401 -500 TL olanların %22,2’si “mutlu”, 2001 TL ve üstü olanların 
%88’i “mutlu değil” ve 751–1000 TL olanların %12,7’si “hiç mutlu değil” olarak 
ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.30). 

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Aylık ele geçen ortalama para miktarına göre psikolojik duruma ilişkin görüş-
ler toplam olarak değerlendirildiğinde, “mutlu” (çok mutlu + mutlu), “mutlu değil” 
(mutlu değil + hiç mutlu değil), meslek ile psikolojik durum arasında düzenli ve 
anlamlı bir değişim olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranları göz önüne aldığımızda, psikolojik durumunu en olumlu, 
“mutlu” (çok mutlu + mutlu), olarak değerlendirenler, aylık ele geçen ortalama para 
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miktarı 0–400 TL (%25) olanlardır. En olumsuz, “mutlu değil” (mutlu değil + hiç 
mutlu değil) olarak değerlendirenler ise aylık ele geçen ortalama para miktarına 
2001 TL ve üstü olanlardır (%88). 

Aylık ele geçen ortalama para miktarına bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin 
seçeneklerin (çok mutlu, mutlu, mutlu değil, hiç mutlu değil) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-4.30’da görülmektedir. TABLO-4.30, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir. 

Aylık ele geçen ortalama para miktarına göre psikolojik durumu “çok mutlu” 
olarak görenlerin değişim bandı %0,0-7,6, “mutlu” olarak görenlerin değişim bandı 
%7,1-22,2, “mutlu değil” olarak görenlerin değişim bandı %63,0-88 ve “hiç mutlu 
değil” olarak görenlerin değişim bandı %0,0-12,7’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, psikolojik durumunu “mutlu” (%15,1), 
“mutlu değil” (%25) ve “hiç mutlu değil” (%12,7) olarak görenlere aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; psikolojik durumunu, 
“mutlu”, “mutlu değil” ve “hiç mutlu değil” olarak gören grupların zihinlerinin karı-
şık olduğu görülmektedir.

Psikolojik durumunu en olumsuz, “mutlu değil (mutlu değil + hiç mutlu de-
ğil) olarak değerlendirenlerin aylık ele geçen ortalama para miktarı 2001 TL ve 
üstü olanların (%88) olmuş olmasının nedeni, darbe ile sahip olduğu imkânları 
kaybetme korkusundan dolayı olmuş olabilir. Bu sonuç ailenin ortalama aylık 
gelirine ilişkin sonuçlarla uyumludur. Psikolojik durumunu en olumsuz, “mut-
lu değil” (mutlu değil + hiç mutlu değil) olarak değerlendirenlerin ailesinin 
ortalama aylık geliri 5001 TL ve üstü olanlardır (%92,8).

TABLO-4.30: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Gençlerin Psikolojik Durumu
Gencin Eline Geçen

Aylık Ortalama
Para Miktarı (TL)

Bütününü dikkate aldığınızda Psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir? (%)

Çok mutlu Mutlu Mutlu Değil Hiç Mutlu Değil

0 -400 7,6 17,4 66,0 8,9
401 -500 4,1 22,2 63,0 10,8
501 -750 3,2 17,4 67,6 11,9
751 -1000 5,6 7,1 74,6 12,7
1001 -2000 5,5 14,5 72,7 7,3
2001 ve Üstü 0,0 12,0 88,0 0,0

Ortalama 5,2 18,0 66,6 10,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-7,6 7,1-22,2 63,0-88 0,0-12,7
Bant Uzunluğu 7,6 15,1 25 12,7
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Yaşanan konuta bağlı olarak “Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik duru-
munuz hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelen-
diğinde, “Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünce-
niz nedir?” sorusuna ilişkin genel görüş/genel eğilim ile uyumludur (TABLO-4.31). 

Yaşanan konut ile psikolojik duruma ilişkin görüşler arasında anlamlı bir ilişki 
kurulamamaktadır.

“Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz ne-
dir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, yaşanan konuta göre en yüksek oranlar ve 
alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, yaşanan konutu apart daire-
de arkadaşla olanların %10,3’ü, psikolojik durumunu “çok mutlu”, yurtta olanların 
%19,6’sı “mutlu”, apart dairede yalnız olanların %100’ü “mutlu değil” ve evde yalnız 
olanların %17,6’sı “hiç mutlu değil” olarak ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.31). 

Bu şekildeki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Yaşanan konuta göre psikolojik duruma ilişkin görüşler toplam olarak değerlen-
dirildiğinde, “mutlu” (çok mutlu + mutlu), “mutlu değil” (mutlu değil + hiç mutlu 
değil) yaşanan konut ile psikolojik durum arasında düzenli ve anlamlı bir değişim 
olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranları göz önüne aldığımızda, psikolojik durumunu en olumlu, 
“mutlu” (çok mutlu + mutlu) olarak değerlendirenler, yaşanan konutu apart dairede 
arkadaşla (%29,7) olanlardır. En olumsuz, “mutlu değil” (mutlu değil + hiç mut-
lu değil) olarak değerlendirenler ise yaşanan konutu apart dairede yalnız olanlardır 
(%100). 

Yaşanan konuta bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin seçeneklerin (çok mutlu, 
mutlu, mutlu değil, hiç mutlu değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-4.31’de görülmektedir. TABLO-4.31, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir. 

Yaşanan konuta göre psikolojik durumu “çok mutlu” olarak görenlerin değişim 
bandı %0,0-10,3, “mutlu” olarak görenlerin değişim bandı %0,0-19,6, “mutlu değil” 
olarak görenlerin değişim bandı %57,4-100 ve “hiç mutlu değil” olarak görenlerin 
değişim bandı 0,0-17,6’dır. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık (> %10), psikolojik durumunu “çok mut-
lu” (%10,3), “mutlu” (%19,6), “mutlu değil” (%42,6) ve “hiç mutlu değil” (%17,6) 
olarak görenlere aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.



189

GENÇLER VE RUH HALLERİ

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; psikolojik durumunu, 
“mutlu”, “mutlu değil” ve “hiç mutlu değil” olarak gören grupların zihinlerinin karı-
şık olduğu, özellikle, “mutlu değil” olarak gören grubun zihinlerinin çok çok karışık 
olduğu görülmektedir.

Psikolojik durumunu en olumsuz, “mutlu değil” (mutlu değil + hiç mutlu 
değil) olarak değerlendirenlerin yaşanan konutu apart dairede yalnız olanların 
(%100) olmuş olmasının nedeni, ekonomik durumu iyi olan bir kesimin darbe 
sonrasında sahip olduğu imkânları kaybetme korkusundan dolayı olmuş olabi-
lir. 

Bu sonuç, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin eline geçen aylık ortalama 
para miktarına ilişkin sonuçlarla uyumludur. 

TABLO-4.31: Yaşanan Konuta Bağlı Olarak Gençlerin Psikolojik Durumu

Yaşanan Konut
Bütününü dikkate aldığınızda Psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir? 

(%)
Çok Mutluyum Mutluyum Mutlu Değilim Hiç Mutlu Değilim

Yurtta 5,3 19,6 66,9 8,2
Ailemle birlikte evde 3,3 13,3 66,7 16,7
Evde yalnız 0,0 0,0 82,4 17,6
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 3,9 17,7 68,8 9,5
Apart dairede yalnız 0,0 0,0 100,0 0,0
Apart dairede arkadaşla 10,3 19,4 57,4 12,9

Ortalama 5,2 18,0 66,5 10,3

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-10,3 0,0-19,6 57,4-100 0,0-17,6
Bant Uzunluğu 10,3 19,6 42,6 17,6

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak “Bütününü dikkate 
aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna genç-
lerin verdiği cevaplar incelendiğinde, “Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik du-
rumunuz hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna ilişkin genel görüş/genel eğilim ile 
uyumludur (TABLO-4.32). 

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer ile psikolojik duruma ilişkin görüşler 
arasında anlamlı bir ilişki kurulamamaktadır.

“Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz ne-
dir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere 
göre en yüksek oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, ha-
yatın büyük bir kısmının geçirildiği yer (yurt dışında geçirenler hariç) köy/kasaba 
olanların %7,4’ü, psikolojik durumunu “çok mutlu”, şehir olanların %21,2’si “mut-
lu”, ilçe olanların %72,7’si “mutlu değil” ve şehir olanların %12,9’u “hiç mutlu değil” 
olarak ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.32). 
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Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere göre psikolojik duruma ilişkin görüş-
ler toplam olarak değerlendirildiğinde, “mutlu” (çok mutlu + mutlu), “mutlu değil” 
(mutlu değil+hiç mutlu değil), hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer ile psikolo-
jik durum arasında düzenli ve anlamlı bir değişim olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranları göz önüne aldığımızda, psikolojik durumunu en olumlu, 
“mutlu” (çok mutlu + mutlu) olarak değerlendirenler, hayatın büyük bir kısmının 
geçirildiği yer şehir (%25,9) olanlardır. En olumsuz, “mutlu değil” (mutlu değil + hiç 
mutlu değil), olarak değerlendirenler ise hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer 
ilçe olanlardır (%80). 

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin 
seçeneklerin (çok mutlu, mutlu, mutlu değil, hiç mutlu değil) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-4.32’de görülmektedir. TABLO-4.32, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir. 

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere göre psikolojik durumunu “çok mut-
lu” olarak görenlerin değişim bandı %4,2-7,4, “mutlu” olarak görenlerin değişim 
bandı %13,9-21,2, “mutlu değil” olarak görenlerin değişim bandı %61,2-72,7 ve 
“hiç mutlu değil” olarak görenlerin değişim bandı %7,3-12,9’dur. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık (> %10), psikolojik durumunu “mutlu 
değil” (%11,5) olarak görenlere aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; psikolojik durumunu, 
“mutlu değil” olarak gören grubun zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-4.32: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Gençlerin Psikolojik Durumu
Hayatın

Büyük Bir Kısmının
Geçirildiği Yer

Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir? (%)

Çok Mutlu Mutlu Mutlu Değil Hiç Mutlu Değil

Köy/Kasaba 7,4 13,9 70,0 8,6
İlçe 4,2 15,8 72,7 7,3
Şehir 4,7 21,2 61,2 12,9
Yurt dışı 0,0 0,0 100,0 0,0

Ortalama 5,2 17,9 66,6 10,3

Değişim Bandı (Min-Max)
Yurt dışı harıç 4,2-7,4 13,9-21,2 61,2-72,7 7,3-12,9

Bant Uzunluğu 3,2 7,3 11,5 5,6
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Şu anda yaşanılan yere bağlı olarak “Bütününü dikkate aldığınızda psikolo-
jik durumunuz hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevap-
lar incelendiğinde, “Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında 
düşünceniz nedir?” sorusuna ilişkin genel görüş/genel eğilim ile uyumludur (TAB-
LO-4.33). 

Şu anda yaşanılan yer ile psikolojik duruma ilişkin görüşler arasında anlamlı bir 
ilişki kurulamamaktadır.

“Bütününü dikkate aldığınızda psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz ne-
dir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, şu anda yaşanılan yere göre en yüksek 
oranlar ve alternatifler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, şu anda yaşanılan 
yer köy/kasaba olanların %13,5’i, psikolojik durumunu “çok mutlu”, şehir olanların 
%18,1’i “mutlu”, ilçe olanların %75,1’i “mutlu değil” ve şehir olanların %10,4’ü “hiç 
mutlu değil” olarak ifade ettikleri görülmektedir (TABLO-4.33). 

Bu şekilde ki bir dağılımın sebeplerini ortaya çıkarabilmek için mülakat yöntemi 
kullanılarak ayrı bir çalışmanın yapılmasında fayda vardır.

Şu anda yaşanılan yere göre psikolojik duruma ilişkin görüşler toplam olarak 
değerlendirildiğinde, “mutlu” (çok mutlu + mutlu), “mutlu değil” (mutlu değil + hiç 
mutlu değil) şu anda yaşanılan yer ile psikolojik durum arasında düzenli ve anlamlı 
bir değişim olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranları göz önüne aldığımızda, psikolojik durumunu en olumlu, 
“mutlu” (çok mutlu + mutlu) olarak değerlendirenler, şu anda yaşanılan yer köy/
kasaba (%30) olanlardır. En olumsuz, “mutlu değil” (mutlu değil + hiç mutlu değil) 
olarak değerlendirenler ise şu anda yaşanılan yer ilçe olanlardır (%84). 

Şu anda yaşanılan yere bağlı olarak psikolojik duruma ilişkin seçeneklerin (çok 
mutlu, mutlu, mutlu değil, hiç mutlu değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-4.33’te görülmektedir. TABLO- genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir. 

Şu anda yaşanılan yere göre psikolojik durumunu “çok mutlu” olarak görenle-
rin değişim bandı %2,8-13,5, “mutlu” olarak görenlerin değişim bandı %13,1-18,1, 
“mutlu değil” olarak görenlerin değişim bandı %60,2-75,1 ve “hiç mutlu değil” ola-
rak görenlerin değişim bandı %8,9-10,4’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık (> %10), psikolojik durumunu “çok mut-
lu” (%10,7) ve “mutlu değil” (%14,9) olarak görenlere aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; psikolojik durumunu, 
“çok mutlu” ve “mutlu değil” olarak gören grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu 
görülmektedir.

TABLO-4.33: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Gençlerin Psikolojik Durumu

Şu Anda
Yaşanılan Yer

Bütününü dikkate aldığınızda Psikolojik durumunuz hakkında düşünceniz nedir? (%)
Çok Mutlu Mutlu Mutlu Değil Hiç Mutlu Değil

Köy/Kasaba 13,5 16,5 60,2 9,8
İlçe 2,8 13,1 75,1 8,9
Şehir 4,7 18,1 66,8 10,4

Ortalama 5,3 17,2 67,4 10,1

Değişim Bandı (Min-Max) 2,8-13,5 13,1-18,1 60,2-75,1 8,9-10,4
Bant Uzunluğu 10,7 5 14,9 1,5
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BÖLÜM 5
DARBE GİRİŞİMİNİN GENÇLERİN GÜVEN DUYGUSU 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Uyum, birey açısından ele alındığında bireyin hem kendisi hem de çevresi ile iyi 
ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkileri sürdürebilme derecesi olarak tanımlanabilir. 

Bu bağlamda uyum dinamik bir süreçtir ve bireyin çevresinde yer alan değişikliklere 
karşı geliştirdiği tepkilerle sağlanır. Ancak uyum, sadece toplumsal çevrenin bek-
lentilerine uygun tutum ve davranış geliştirme şeklinde düşünülmemelidir. Çünkü 
bireyin birbiriyle iç içe geçmiş devamlı etkileşim halinde bulunan biyolojik, psiko-
lojik ve toplumsal bir hayatı vardır. Bireyin yaşamı tüm bunların düzenli bir ilişkiler 
sistemi içerisinde bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bunlar arasındaki düzenli işleyiş 
uyum olarak ifade edilebilir. 

Farklı gruplara uyum gösterebilme, toplumca istenen tutum ve davranışları ser-
gileyebilme ve toplumda kurulan ilişkilerden yeterince doyum sağlayabilme gibi öl-
çütler, çocuğun ya da gencin, toplumsal uyum düzeyini anlamada yardımcı olabilir. 
Dolayısıyla aile içerisinde çocukların kendilerini özdeşleştirecekleri modeller zayıf ve 
yetersizse, ev dışındaki toplumsal uyumları ciddi bir biçimde engellenebilir. Özellik-
le de gençliğin ilk yıllarını teşkil eden ergenlik içinde bulunulan gelişim ve değişim 
evresinin getirdiği doğal zorluklara, yakın çevrenin olumsuz etkileri katıldığında, 
çocukta bunlara tepki olarak çoğunlukla duygusal düzeyde bozukluklar görülebilir. 
Bu olumsuz tepkiler ise daha çok uyum bozukluklarıdır. 

Uyum sorunu yaşayan ergen, güvensizdir; kendisi ve insanlar hakkında karmaşık 
duygu, düşünce ve çelişkiler içine girer. Hiç kimsenin kendisini sevmediği, istemedi-
ği kuşkusuna kapılabilir, hattâ özellikle büyüklerin ilgisini çekmek için gereksiz dav-
ranışlara yönelebilir ve bir müddet sonra da bu davranışlar, gencin çevreye uyumunu 
hepten bozar. Yaşanan ve yerleşik hale gelmeye aday olan uyum bozuklukları (uyum-
suzluklar) ise daha çok sürekli hırçınlık, sinirlilik, geçimsizlik, yalancılık, kavgacılık, 
söz dinlememe, kaygı ve korku hali biçiminde kendini gösterir. Yaş büyüdükçe, bu 
tür davranışlar çevreye ve topluma uyum bozukluğu şekline dönüşür, tüm kuralları 
çiğneme ve saldırganlık gibi davranışlar kendini göstermeye başlar. 

Uyum açısından güven, önemli olduğu ve hatta temel belirleyici olduğu için genç-
lerin bireysel olarak diğer bireylerle/insanlarla/kurumlarla ilgili güven noktasındaki 
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genel kabullerinin ne olduğunu tespit amacı ile gençlere aşağıdaki sorular sorulmuş-
tur:

• “İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir?”
• ‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına katı-

lıyor musunuz?
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ORDU’ya yönelik güveni-

niz değişti mi?”
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e yönelik güveniniz 

değişti mi?”
• Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında HÜKÜMET’e yönelik güve-

niniz değişti mi?
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında POLİS’e yönelik güveniniz 

değişti mi?”
• Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında YARGI’ya yönelik güveniniz 

değişti mi?
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MEDYA’ya yönelik güve-

niniz değişti mi?”
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TÜRK MİLLETİNE/HAL-

KINA yönelik güveniniz değişti mi?”
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında CUMHURBAŞKANLIĞI 

MAKAMINA yönelik güveniniz değişti mi?”
• “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında DİYANET’e yönelik güve-

niniz değişti mi?”
• ‘’Siyasetçiye güvenilmez’’ yargısına katılıyor musunuz?
Sorulara verilen cevaplara göre gençlerin darbeden önce de yüksek oranda bir 

güven sorunu yaşadıkları ve darbenin güven sorununu daha da artırdığı tespit edil-
miştir. 

5.1. Gençlik ve İnsanlara Güven 
Bu alt bölümde, gençliğin insana güvenine ilişkin düşünceleri, önce genel olarak 

sonra da demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

5.1.1. Genel Durum 
Gençlerin güven noktasındaki durumunu öğrenmek amacıyla “İnsanlar hakkın-

da genel düşünceniz nedir?” sorusu sorulmuştur. Gençlerin bu soruya verdikleri 
cevaplar, TABLO-5,1’de görülmektedir.
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15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında yapılmış olan anketlerde “İnsan-
lar hakkında genel düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin 15 Temmuz öncesinde 
verdiği cevaplara göre; gençlerin %1’i insanları “çok güvenilir”, %21,2’si “güveni-
lir”, %60’2’si “güvenilmez” ve %17,7’si “hiç güvenilmez” olarak nitelemiş iken; 15 
Temmuz sonrasında gençlerin %1,1’i insanları “çok güvenilir”, %19,1’i “güvenilir”, 
%61,6’sı “güvenilmez” ve %18,2’si “hiç güvenilmez” olarak nitelemiştir (TABLO-5.1). 

Meseleyi güven ve güvensizlik düzleminde, toplam olarak ele aldığımızda, 15 
Temmuz öncesinde gençlerin %22,2’si insanları “güvenilir” (güvenilir+çok güveni-
lir) bulurken; gençlerin %77,8’i insanları “güvenilmez” (güvenilmez+hiç güvenil-
mez) bulmaktadır. 15 Temmuz sonrasında ise gençlerin %20,2’si insanları “güve-
nilir” (güvenilir+çok güvenilir) bulurken; gençlerin %79,8’i insanları “güvenilmez” 
(güvenilmez+hiç güvenilmez) bulmaktadır. 

Darbe öncesi ve sonrasına göre gençlerin insanlara güven kaybında yaklaşık 
%2’lik bir artış olmuştur.

Gençlerin %79,8’inin insanlara “güvenmemesi” (güvenilmez+hiç güvenilmez), 
bir toplumun huzuru, geleceği ve toplumsal ilişkilerin seyri açısından son derece 
travmatik bir durumdur. 

Daha da korkuncu, toplumdaki genel güven duygusunun her geçen gün daha 
da yaralanmasıdır. SEKAM’ın 2013 araştırmasına göre1 insanları “güvenilmez” 
bulanların oranı %58,6, “hiç güvenilmez” bulanların oranı ise %10,7 idi (TAB-
LO-5.1). Yaklaşık dört yıl içerisinde gençlerin güven duygusunda, yaklaşık ola-
rak %11 oranında bir kayıp, aşınma olmuştur.

Bu, üzerinde durulması gereken ciddi bir psikolojik, sonuçları itibari ile de 
sosyolojik bir problemdir. 

TABLO-5.1: İnsanlara Güven

DÖNEM
“İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir?” (%)

SAYI Çok 
Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç 

Güvenilmez
2012 SEKAM 5388 1,4 29,3 58,6 10,7

2016
15 Temmuz Darbe Öncesi 3827 1,0 21,2 60,2 17,6
15 Temmuz Darbe Sonrası 1376 1,1 19,1 61,6 18,2

2016 Toplam/Ortalama 5203 1,1 20,6 60,6 17,7

5.1.2. Gençliğin İnsanlara Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
“İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği ce-

vaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demografik özelliklere bağlı 
olarak aşağıda incelenmektedir.

1 SEKAM, Türkiye’de Gençlik, İstanbul, 2013, S.162.
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin insanlara güvene iliş-
kin görüşleri, demografik özelliklerden “cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim durumuna, 
eğitim öğretim alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık olarak 
eline geçen paraya, yaşanan konuta, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere ve şu 
anda yaşanılan yere” bağlı olarak incelediğimizde, değişkenlere göre farklılıklar olsa 
bile genel dağılımın değişmediği görülmektedir. Seçenekler arasında ve veya içinde 
bazen ciddi farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Yol boyu tekrarlamamak için “güvenilir” derken “çok güvenilir” + “güvenilir”in 
toplamını; “güvenilmez” derken “güvenilmez” + “hiç güvenilmez”in toplamını kast 
etmekteyiz. 

Cinsiyete göre “İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir?” sorusuna genç-
lerin verdiği cevaplar incelendiğinde; toplam olarak, kadınların %14,8’i insanları 
“güvenilir” (güvenilir + çok güvenilir), %85,2’si “güvenilmez” (güvenilmez + hiç gü-
venilmez) bulurken; erkeklerin %25,4’ü “güvenilir” (güvenilir + çok güvenilir ve 
%74,6’sı güvenilmez/güvenilmez + hiç güvenilmez) bulmaktadır (TABLO-5.2). 

Gençlerin cinsiyete bağlı olarak insanlara güvene ilişkin düşünceleri değer-
lendirildiğinde kadınların erkeklere nazaran daha olumsuz oldukları görül-
mektedir. Darbe girişiminin kadınları olumsuz yönde daha çok etkilediği söyle-
nebilir. Bu da, kadınlarda fıtrattan kaynaklanan duygusal zekânın gelişmişliği 
ile alakalı bir konudur.

TABLO-5.2: Cinsiyete Göre İnsanlara Güven

Cinsiyet
İnsanlar hakkında Genel düşünceniz nedir? (%)

Çok Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç Güvenilmez
Kadın 0,7 14,1 67,1 18,1
Erkek 1,4 24,0 56,3 18,3

Ortalama 1,1 19,1 61,6 18,2

Yaşa bağlı olarak “İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir?” sorusuna genç-
lerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görül-
mektedir (TABLO-5.3). 

Yaş ile gençlerin, insana güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

İnsanlara güveni yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak in-
sanlarda güven konusunda çok ciddi bir erozyonun meydana geldiği görülmektedir 
(TABLO-5.3). En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, 23-25 yaş gru-
bunun %26,2’si insanlara güvenmekte; buna karşılık 19-22 yaş grubunun %85,8’i 
insanlara güvenmemektedir. 
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Yaşa bağlı olarak “insana güven”e ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güvenilir, 
güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-
5.3’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre insanları “çok güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %0,2-2,3, 
“güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %12,8-23,9, “güvenilmez” olarak gören-
lerin değişim bandı %60,2-65,9, “hiç güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı 
%13,5-21,5’dir.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, insanları “güvenilir” olarak görenler 
(%12,8-23,9) ve “hiç güvenilmez” olarak görenlere (%13,5-21,5) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda; insanları “gü-
venilir” (%11,9) olarak gören grubun zihinlerinin çok az karışık olduğu görülmek-
tedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, müla-
kat yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek 
grupları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

TABLO-5.3: Yaşa Göre İnsanlara Güven

Yaş
“İnsanlar hakkında Genel düşünceniz nedir?” %

Çok Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç Güvenilmez
15 -18 1,2 20,8 62,2 15,8
19 -22 1,3 12,8 65,9 19,9
23 -25 2,3 23,9 60,2 13,5
26 -30 0,2 17,8 60,5 21,5

Ortalama 1,1 19,1 61,6 18,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0,2-2,3 12,8-23,9 60,2-65,9 13,5-21,5
Bant Uzunluğu 2,1 11,9 5,7 8

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “İnsanlar hakkında genel düşünceniz 
nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.4). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin, insana güvene ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

İnsanlara güveni eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel dağılı-
ma uygun olarak insanlara güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldiği 
görülmektedir (TABLO-5.4). En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, 
ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %28,4’ü insanlara güvenmekte (güvenilir + çok 
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güvenilir); buna karşılık ön lisans eğitimi alanların %81,9’u insanlara güvenmemek-

tedir (güvenilmez + hiç güvenilmez). 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “insana güven”e ilişkin seçeneklerin (çok 

güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı 

(min-max) TABLO-5.4’te görülmektedir. TABLO, genel dağılım hakkında bir fikir 

vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre insanları “çok güvenilir” olarak görenlerin deği-

şim bandı %0,4-4,5, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %18,1-23,9, “gü-

venilmez” olarak görenlerin değişim bandı %53,7-71,6, “hiç güvenilmez” olarak gö-

renlerin değişim bandı %4,2-23,4’tür.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, insanları “güvenilmez” olarak görenler 

(%53,7-71,6) ve “hiç güvenilmez” olarak görenlere (%4,2-23,4) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; insanları “güvenilmez” 

(%17,9) ve “hiç güvenilmez” (%19,2) olarak gören grupların zihinlerinin karışık 

olduğu görülmektedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 

yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-

ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

TABLO-5.4: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre İnsanlara Güven

Eğitim/Öğretim 
Durumu

İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir? %
Çok Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç Güvenilmez

İlköğretim/Ortaokul 4,5 23,9 53,7 17,9
Lise 1,0 19,4 56,2 23,4
Ön lisans 0,5 17,6 65,1 16,8
Lisans 0,4 19,4 62,1 18,1
Yüksek Lisans/Doktora 4,2 20,0 71,6 4,2

Ortalama 1,1 19,2 61,5 18,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0,4-4,5 17,6-23,9 53,7-71,6 4,2-23,4
Bant Uzunluğu 4,1 6,3 17,9 19,2

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “İnsanlar hakkında genel düşünceniz 

nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 

içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.5). 
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Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin, insana güvene ilişkin görüşleri arasında anlam-
lı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

İnsanlara güveni eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak insanlara güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldiği gö-
rülmektedir (TABLO-5.5). En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, genel 
eğitim alanların %22,4’ü insanlara güvenmekte (güvenilir + çok güvenilir); buna 
karşılık sosyal eğitimi alanların %82,9’u insanlara güvenmemektedir (güvenilmez + 
hiç güvenilmez). 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “insana güvene” ilişkin seçeneklerin (Çok 
Güvenilir, Güvenilir, Güvenilmez, Hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralı-
ğı (min-max) TABLO-5,5’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre insanları “çok güvenilir” olarak görenlerin değişim 
bandı %0,0-2,4, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %16,1-22,3, “güvenil-
mez” olarak görenlerin değişim bandı %53,3-72,4, “hiç güvenilmez” olarak görenle-
rin değişim bandı %10,5-24,8’dır.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, insanları “güvenilmez” olarak görenler 
(%53,3-72,4) ve “hiç güvenilmez” olarak görenlere (%10,5-24,8) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; insanları “güvenilmez” 
(%19,1) ve “hiç güvenilmez” (%14,3) olarak gören grupların zihinlerinin biraz karı-
şık olduğu görülmektedir.

Dikkat çeken nokta, eğitim/öğretim durumuna bağlı sonuçlarla eğitim/ öğ-
retim alanına ilişkin sonuçların nicel olarak birbirine yakın, nitel olarak birbiri 
ile uyumlu olmasıdır.

Ayrıca insanlara güven konusunda teknik, genel ve spor eğitim/öğretim alanı 
olanlar, bir grup (%21,9-%22,4); sosyal, imam hatip/ilahiyat ve sağlık bir grup 
(%17-%19,4) oluşturmaktadır.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 
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TABLO-5.5: Eğitim/Öğretim Alanına Göre İnsanlara Güven

Eğitim/Öğretim
Alanı

İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir? (%)
Çok Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç Güvenilmez

Teknik alan 0,0 21,9 53,3 24,8
Sağlık 1,6 17,8 61,1 19,5
Sosyal 0,9 16,1 72,4 10,5
İmam hatip/ilahiyat 0,4 18,3 65,1 16,2
Genel 2,4 20,0 54,1 23,4
Spor 0,0 22,3 58,5 19,2

Ortalama 0,9 19,0 61,8 18,3

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-2,4 16,1-22,3 53,3-72,4 10,5-24,8
Bant Uzunluğu 2,4 6,2 19,1 14,3

Mesleğe bağlı olarak “İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.6). 

Mesleğe bağlı olarak gençlerin, insana güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, 
doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

İnsanlara güveni mesleğe göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak 
insanlara güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldiği görülmektedir 
(TABLO-5.6). En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, çalışmayan/işsiz 
olanların %29,6’sı insanlara güvenmekte (güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık ev 
kadını/kızı olanların %87,6’sı insanlara güvenmemektedir (güvenilmez + hiç güve-
nilmez). 

Mesleğe bağlı olarak “insana güvene” ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güveni-
lir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-
5,6’da görülmektedir. TABLO, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre insanları “çok güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %0,0-4,1, 
“güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %12,4-25,5, “güvenilmez” olarak gören-
lerin değişim bandı %52,5-73,2, “hiç güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı 
%11-25,9’dur.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, insanları “güvenilir” olarak görenler 
(%12,4-25,5), “güvenilmez” olarak görenler (%52,5-73,2) ve “hiç güvenilmez” ola-
rak görenlere (%11-25,9) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; insanları “güvenilir” 
(%13,1), “güvenilmez” (%20,7) ve “hiç güvenilmez” (%14,9) olarak gören grupların 
zihinlerinin karışık olduğu görülmektedir.
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Dikkat çeken nokta, mesleğe bağlı sonuçlarla eğitim/öğretim durumuna ve eği-
tim/öğretim alanına ilişkin sonuçların nicel olarak birbirine yakın, nitel olarak da 
birbiri ile uyumlu olmasıdır.

TABLO-5.6: Mesleğe Göre İnsanlara Güven

Meslek
İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir? (%)

Çok Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç Güvenilmez
Öğrenci 1,2 19,1 62,8 16,8
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 2,3 15,5 63,8 18,4
Çalışmayan/işsiz 4,1 25,5 59,2 11,2
Memur 0,0 23,7 52,5 23,7
Özel sektör çalışanı 0,0 24,7 64,4 11,0
İşçi (çalışan) 0,0 16,7 60,3 23,1
Ev kadını/kızı 0,0 12,4 73,2 14,4
Esnaf 0,0 18,5 55,6 25,9

Ortalama 1,1 19,1 61,6 18,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-4,1 12,4-25,5 52,5-73,2 11-25,9
Bant Uzunluğu 4,1 13,1 20,7 14,9

Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak “İnsanlar hakkında genel düşün-
ceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.7). 

Ailenin aylık ortalama geliri ile gençlerin, insana güvene ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

İnsanlara güveni, ailenin aylık ortalama gelirine göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak insanlara güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldi-
ği görülmektedir (TABLO-5.7). En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, 
ailenin aylık ortalama geliri 3001-5000 TL olanların %29,8’i, insanlara güvenmekte 
(güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık 0-1000 TL olanların %83,6’sı insanlara 
güvenmemektedir (güvenilmez + hiç güvenilmez). 

Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak “insana güvene” ilişkin seçeneklerin 
(çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım ara-
lığı (min-max) TABLO-5.7’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Ailenin aylık ortalama gelirine göre insanları “çok güvenilir” olarak görenlerin 
değişim bandı %0-7,1, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %15,1-27,7, 
“güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %42,9-59,5, “hiç güvenilmez” olarak 
görenlerin değişim bandı %13,8-28,6’dır. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, insanları “güvenilir” olarak görenler 
(%15,1-27,7), “güvenilmez” olarak görenler (%42,9-59,5) ve “hiç güvenilmez” ola-
rak görenlere (%13,8-28,6) aittir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; insanları “güvenilir” 
(%12,6), “güvenilmez” (%16,6) ve “hiç güvenilmez” (%14,8) olarak gören grupların 
zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

TABLO-5.7: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre İnsanlara Güven

Ailenin Ortalama
Aylık Geliri (TL)

İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir? %
Çok Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç Güvenilmez

0 -1000 1,3 15,1 59,5 24,1
1001 -1500 0,0 20,4 65,0 14,7
1501 -2000 0,0 20,3 65,8 13,9
2001 -3000 2,6 21,7 58,7 16,9
3001 -5000 2,1 27,7 56,4 13,8
5001 ve Üstü 7,1 21,4 42,9 28,6

Ortalama 1,1 19,3 61,4 18,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0-7,1 15,1-27,7 42,9-59,5 13,8-28,6
Bant Uzunluğu 7,1 12,6 16,6 14,8

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “İnsanlar hak-
kında genel düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.8). Gencin 
eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin insana güvene ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

İnsanlara güveni, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak insanlara güven konusunda ciddi bir eroz-
yonun meydana geldiği görülmektedir (TABLO-5.8). En yüksek oranlar ve toplamlar 
dikkate alındığında, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı “2001 TL ve üstü 
olanların” %36’sı, insanlara güvenmekte (güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık 
1001–2000 TL olanların %89,1’i insanlara güvenmemektedir (güvenilmez + hiç gü-
venilmez). 

İnsanlara güven ile aylık ele geçen ortalama para miktarı arasında düzgün bir 
dağılım olmamakla beraber, aylık ele geçen ortalama para miktarının artmasına bağlı 
olarak, 1001-2000 TL grubu hariç, insanlara güvende nispeten düzgün bir artış ol-
maktadır. 
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Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “insana güvene” 
ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi 
içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5,8’de görülmektedir. TABLO, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre insanları “çok güvenilir” 
olarak görenlerin değişim bandı %0,0-2,3, “güvenilir” olarak görenlerin değişim 
bandı %10,9-36,0, “güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %56,0-65,3, “hiç 
güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %8,0-32,7’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, insanları “güvenilir” olarak görenler 
(%10,9-36,0) ve “hiç güvenilmez” olarak görenlere (%8,0-32,7) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; insanları “güvenilir” 
(%25,1) ve “hiç güvenilmez” (%24,7) olarak gören grupların zihinlerinin çok karışık 
olduğu görülmektedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

TABLO-5.8: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre İnsanlara Güven
Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para

Miktarı (TL)

İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir? %

Çok Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç Güvenilmez

0 -400 0,6 17,1 60,2 22,1
401 -500 1,0 19,9 65,3 13,8
501 -750 2,3 19,8 61,8 16,1
751 -1000 1,6 21,1 56,9 20,3
1001 -2000 0,0 10,9 56,4 32,7
2001 ve Üstü 0,0 36,0 56,0 8,0

Ortalama 1,1 19,0 61,7 18,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-2,3 10,9-36,0 56,0-65,3 8,0-32,7
Bant Uzunluğu 2,3 25,1 9,3 24,7

Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “İnsanlar hakkında genel dü-
şünceniz nedir?” sorusuna, gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim 
ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.9). Gencin şu anda yaşadığı 
konut ile gençlerin, insana güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.
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İnsanlara güveni, gencin şu anda yaşadığı konuta göre analiz ettiğimizde, genel 

dağılıma uygun olarak insanlara güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana 

geldiği görülmektedir (TABLO-5.9). En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındı-

ğında, ailesiyle birlikte evde kalanların %29,1’i, insanlara “güvenmekte” (güvenilir 

+ çok güvenilir); buna karşılık apart dairede yalnız kalanların %100’ü ise insanlara 

“güvenmemektedir” (güvenilmez + hiç güvenilmez). 

İnsanlara güven ile gencin şu anda yaşadığı konut arasında anlamlı bir dağılım 

yoktur. Ailesi ile birlikte evde yaşayanların insanlara karşı diğerlerine oranla daha 

fazla güven duyması aile hayatının gençler üzerinde daha olumlu etkisinin oldu-

ğunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bununla beraber ailesi ile birlikte 

kalanların %70,9’u, en düşük oran, insanlara güvenmemektedir (güvenilmez + hiç 

güvenilmez). 

Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “insana güvene” ilişkin seçenekle-

rin (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım 

aralığı (min-max) TABLO-5,9’da görülmektedir. TABLO, genel dağılım hakkında bir 

fikir vermektedir.

Gencin şu anda yaşadığı konuta göre insanları “çok güvenilir” olarak görenle-

rin değişim bandı %0,0-2,8, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %0,0-26,3, 

“güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %54,5-85,7, “hiç güvenilmez” olarak 

görenlerin değişim bandı %14,3-25,8’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, insanları “güvenilir” olarak görenler 

%0,0-26,3), “güvenilmez” olarak görenler (%54,5-85,7) ve “hiç güvenilmez” olarak 

görenlere (%14,3-25,8) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; insanları “güvenilir” 

(%26,3), “güvenilmez” (%31,2) olarak gören grupların zihinlerinin çok karışık ol-

duğu ve “hiç güvenilmez” (%11,5) olarak gören grubun ise zihinlerinin biraz karışık 

olduğu görülmektedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 

yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-

ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 
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TABLO-5.9: Yaşanan Konuta Bağlı Olarak İnsanlara Güven

Yaşanan Konut
İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir? %

Çok Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç Güvenilmez
Yurtta 1,2 18,8 61,7 18,4
Ailemle birlikte evde 2,8 26,3 54,5 16,4
Evde yalnız 0,0 17,6 64,7 17,6
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 0,0 19,5 65,9 14,6
Apart dairede yalnız 0,0 0,0 85,7 14,3
Apart dairede arkadaşla 0,0 12,3 61,9 25,8

Ortalama 1,1 19,2 61,4 18,3

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-2,8 0,0-26,3 54,5-85,7 14,3-25,8
Bant Uzunluğu 2,8 26,3 31,2 11,5

Gencin “Hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “İnsanlar hak-
kında genel düşünceniz nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.10). Gencin, 
“hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin, insana güvene ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki bulunmamaktadır.

İnsanlara güveni, hayatın büyük kısmının geçtiği yere göre analiz ettiğimizde, ge-
nel dağılıma uygun olarak insanlara güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana 
geldiği görülmektedir (TABLO-5.10). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, hayatın büyük kısmının geçtiği yer ilçe 
olanların %22,3’ü, insanlara “güvenmekte” (güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık 
köy/kasaba olanların %80,9’u ise insanlara “güvenmemektedir” (güvenilmez + hiç 
güvenilmez). 

İnsanlara güven konusunda en olumlu olanların, hayatının büyük bir kısmını 
ilçede geçirmiş olanlar; en olumsuz olanların da hayatının büyük bir kısmını köyde 
geçirmiş olanlar olmasıdır. Dikkat çeken diğer bir nokta da, insanlara güvensizlik 
noktasında, hayatının büyük bir kısmını köyde geçirenlerle (%80,9) şehirde geçir-
miş olanların (%80,4) aynı düzeyde olmasıdır.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “insana güvene” 
ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi 
içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5,10’da görülmektedir. Tablo, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin, “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre insanları “çok güvenilir” 
olarak görenlerin değişim bandı %0,8-1,4, “güvenilir” olarak görenlerin değişim 
bandı %18,2-21,5, “güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %59,4-63,1, “hiç 
güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %14,6-21,5’dir. Değişim bandlarında 
aralıklar daralmıştır.
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; insanlara güven ko-
nusunda bütün grupların (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez ve hiç güvenilmez) 
zihinlerinin çok net olduğu görülmektedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

Hayatın büyük bir kısmını yurt dışında geçirenlerin %100’ü, en yüksek oran, 
insanlara güvenmemektedir. Hayatın büyük bir kısmını yurt dışında geçirenlerin, 
yabancı diyarların sosyokültürel, sosyoekonomik ve inanç yapısı açısından insanlara 
güvenmemesi doğaldır. 

İlçeler, bir geçiş bölgesi olduğu halde insanlara güvenin köye nazaran daha 
yüksek çıkması üzerinde düşünülmelidir. Köylerde insanlar birbirlerini daha 
yakından tanıma imkânına sahipler. Akrabalık ilişkileri daha yoğundur. Buna 
nazaran güven konusunun düşük olmuş olmasının bir sebebi olmalıdır. Köyden 
şehre meydana gelen göçün insanların duygu ve düşüncelerini olumsuz etkile-
mesi mümkündür. 

TABLO-5.10: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre İnsanlara Güven
Hayatın

Büyük Bir Kısmının
Geçirildiği Yere

İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir? %

Çok Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç Güvenilmez

Köy/Kasaba 0,9 18,2 59,4 21,5
İlçe 0,8 21,5 63,1 14,6
Şehir 1,4 18,3 61,8 18,6
Yurt Dışı 0,0 0,0 100,0 0,0

Ortalama 1,1 19,1 61,6 18,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0,8-1,4 18,2-21,5 59,4-63,1 14,6-21,5
Bant Uzunluğu 0,6 3,3 3,7 6,9

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “İnsanlar hakkında genel düşünceniz 
nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.11). “Şu anda yaşanılan yer” ile gençle-
rin, insana güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki bulunma-
maktadır.

İnsanlara güveni, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak insanlara güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldiği gö-
rülmektedir (TABLO-5.11). 
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En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, “şu anda yaşadığı yer” ilçe 
olanların %23,5’i, insanlara “güvenmekte” (güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık 
şehir olanların %80,7’si insanlara “güvenmemektedir” (güvenilmez + hiç güvenil-
mez). Dikkat çeken nokta, insanlara güvensizlik noktasında “şu anda yaşadığı yer” 
köy olanların %79,6’sının şehir olanların %80,7’sinin insanlara güvenmemiş olması-
dır. Güven konusunda şehirde yaşayanlarla köyde yaşayanların aynı düzeyde olmuş 
olması, üzerinde düşünülmesi gereken çok önemli bir sorundur.

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “insana güvene” ilişkin seçeneklerin (çok 
güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-5.11’de görülmektedir. TABLO, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre insanları “çok güvenilir” olarak görenlerin değişim 
bandı %0,9-2,3, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %18-22,1, “güvenil-
mez” olarak görenlerin değişim bandı %76,5-80,7, “hiç güvenilmez” olarak görenle-
rin değişim bandı %15,4-21,1’dir. Değişim bandlarında aralıklar daralmıştır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; insanlara güven ko-
nusunda bütün grupların (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez ve hiç güvenilmez) 
zihinlerinin çok net, grupların kendi içlerinde çok homojen olduğu görülmektedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

Şehirde yaşayanların, şehirin sosyokültürel, sosyoekonomik yapısı ve nüfus 
dağılımı açısından bakıldığında insanlara güvenmemesi doğaldır. İlçeler, bir 
geçiş bölgesi olduğu için insanlara güvenin köye nazaran daha yüksek çıkma-
sı beklenen bir durum değildir. Sebebi araştırılmalıdır. Köylerde insanlar bir-
birlerini daha yakından tanıma imkânına sahiptirler; akrabalık ilişkileri daha 
yoğundur. Buna nazaran güven duygusunun düşük olmasının bir sebebi olma-
lıdır. Köyden şehire meydana gelen göçün insanların duygu ve düşüncelerini 
değiştirmesine sebebiyet vermiş olabilir.

İnsanlara güven konusunda, hayatının büyük bir kısmının geçirildiği yere 
ilişkin sonuçlarla şu anda yaşanılan yere ilişkin sonuçlar arasında nitel olarak 
belli bir uyumun olduğunu söyleyebiliriz. 
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TABLO-5.11: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre İnsanlara Güven

Şu Anda
Yaşanılan Yer

İnsanlar hakkında genel düşünceniz nedir?
Çok Güvenilir Güvenilir Güvenilmez Hiç Güvenilmez

Köy/Kasaba 2,3 18,0 58,6 21,1
İlçe 1,4 22,1 61,1 15,4
Şehir 0,9 18,4 62,9 17,8

Ortalama 1,1 19,0 62,2 17,8

Değişim Bandı (Min-Max) 0,9-2,3 18-22,1 76,5-80,7 15,4-21,1
Bant Uzunluğu 1,4 4,1 4,2 5,7

5.2. Gençlik ve Babaya Güven
Bu alt bölümde, gençliğin babaya güvene ilişkin düşünceleri, önce genel olarak 

sonra da demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

5.2.1. Genel Durum
Güven sorunu bir başka boyuttan da inceleme ihtiyacı hissedilmiş, katılımcılara 

“Bugünün dünyasında insan babasına bile güvenmemelidir.” yargı cümlesi ve-
rilmiş, bu yargıya katılıp katılmama biçimlerini belirtmeleri istenmiştir. Elbette ki 
bireyin babasına bile güvenmemesi son derece ciddi bir güven sorunu olarak anlam 
kazanır. 

Mevcut durumun seyrini tespit etmek açısında öncelikle SEKAM’ın 2013 yılı araş-
tırmasının bulgularını hatırlamak yararlı olacaktır. 2013 yılı tespitlerine göre2 katı-
lımcıların %20,5’i “Bugünün dünyasında insan babasına bile güvenmemelidir.” yargı 
cümlesine “katılıyorum”, %15,5’i de “kesinlikle katılıyorum” ve %21’i “kararsızım” 
cevaplarıyla şiddetli bir güven sorunu yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Güven soru-
nunu açıkça yaşayanların toplam oranı %36’dır. Bu oldukça yüksek bir orandır. 

Babaya güven konusunda 15 Temmuz darbe girişimi, önemli bir eşiktir (TAB-
LO-5.12). Darbe girişiminden önce gençlerin %14,3’ü babasına bile “kesinlikle gü-
venmezken”, darbe girişiminden sonra bu oran %28,6’ya çıkmıştır. Yine darbe giri-
şiminden önce gençlerin %22,3’ü babasına bile “güvenmezken”, darbe girişiminden 
sonra bu oran %32,5’e çıkmıştır. 

Meseleyi güven ve güvensizlik düzleminde, toplam olarak ele aldığımızda, 15 
Temmuz öncesinde gençlerin %63,4’ü babalarını “güvenilir” (güvenilir+çok güveni-
lir) bulurken; gençlerin %36,6’sı babalarını “güvenilmez” (güvenilmez+hiç güvenil-
mez) bulmaktadır. 15 Temmuz sonrasında ise gençlerin %38,9’u babalarını “güve-
nilir” (güvenilir+çok güvenilir) bulurken; gençlerin %61,1’i babalarını “güvenilmez” 
(güvenilmez+hiç güvenilmez) bulmaktadır. 

2 SEKAM, Türkiye’de Gençlik, İstanbul, 2013, S.164.
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Güvensizliği toplamda ifade etmek gerekirse, darbe girişimi öncesinde babası-
na bile güvenmeyenlerin oranı %36,6 olmasına karşılık, darbe girişimi sonrasında 
bu oran %61,1’e ulaşmıştır. Darbe öncesi ve sonrasına göre gençlerin babalarına 
güven kaybında yaklaşık %24,5’lik bir artış olmuştur. Bu, çok yüksek bir orandır.

Gençlerin %61,1’nin babasına “güvenmemesi” (güvenilmez+hiç güvenilmez), 
Türkiye’deki aile yapısının, dolayısıyla toplumun huzuru, geleceği ve toplumsal 
ilişkilerin seyri açısından son derece travmatik bir durumdur. 

TABLO-5.12: Babaya Güven3

DÖNEM

‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına 
katılıyor musunuz? (%)

SAYI Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum
2012* 5146 15.5 20.5 28,2 14,7

2016
15 Temmuz Darbe öncesi 3831 14,3 22,3 34,0 29,4
15 Temmuz Darbe sonrası 1375 28,6 32,5 23,3 15,6

2016 Toplam-Ortalama 5206 18,1 25,0 31,2 25,8
*2012 Soru anketinde “Kararsızım” diye bir seçenek vardı. Babaya Güvende kararsız olanların oranı %21

5.2.2. Gençliğin Babaya Güvenle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına ka-

tılıyor musunuz? sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe 
Girişimi sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin babaya güvene ilişkin 
görüşleri, demografik özelliklerden “cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim durumuna, eği-
tim öğretim alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık olarak 
eline geçen paraya, yaşanan konuta, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere ve şu 
anda yaşanılan yere” bağlı olarak incelediğimizde, değişkenlere göre farklılıklar olsa 
bile genel dağılımın değişmediği görülmektedir. Seçenekler arasında ve/veya içinde 
bazen ciddi farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Yol boyu tekrarlamamak için ‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile gü-
venmemelidir.’’ yargısına katılıyor musunuz?” sorusuna, “katılıyorum” ce-
vabı “güvenmiyorum”/“güvenilir bulmuyorum”, “kesinlikle katılıyorum” ceva-
bı, “kesinlikle güvenmiyorum/”güvenilir bulmuyorum”; “katılmıyorum” cevabı 
“güveniyorum”/”güvenilir buluyorum”, “kesinlikle katılmıyorum” cevabı, “kesinlikle 
güveniyorum”/” kesinlikle güvenilir buluyorum” olarak değerlendirilmektedir. Bura-
da yol boyu “güvenilir” derken “çok güvenilir” + “güvenilirin” toplamını; “güvenil-
mez” derken “güvenilmez” + “hiç güvenilmezin” toplamını kast etmekteyiz. 

3 (X2: 268,544, C:0,221, P:0,000)
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Cinsiyete göre ‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ 
yargısına katılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; 
toplam olarak kadınların %49,4’ü babasını “güvenilir” (güvenilir + çok güvenilir), 
%50,5’i “güvenilmez” (güvenilmez + hiç güvenilmez) bulurken; erkeklerin %28,7’si 
“güvenilir” (güvenilir + çok güvenilir) ve %71,4’ü “güvenilmez” (güvenilmez + hiç 
güvenilmez) bulmaktadır (TABLO-5.13). Cinsiyete göre babaya güven konusunun 
bu denli farklılaşmasının sebebinin özel olarak araştırılmasında fayda vardır.

Gençlerin cinsiyete bağlı olarak babaya güvene ilişkin düşünceleri değerlen-
dirildiğinde, kadınların erkeklere nazaran daha olumlu oldukları görülmekte-
dir. İlginç olan nokta, insanlara güven noktasında kadınlar daha olumsuz iken; 
babaya güven noktasında kadınların daha olumlu olmuş olmalarıdır.

TABLO-5.13: Cinsiyete Göre Babaya Güven

Cinsiyet

‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına 
katılıyor musunuz (%)

Kesinlikle Katılı-
yorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmı-

yorum
Kadın 20,0 30,5 29,0 20,4
Erkek 36,9 34,4 17,7 11,0

Ortalama 28,6 32,5 23,3 15,6

Yaşa bağlı olarak ‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemeli-
dir.’’ yargısına katılıyor musunuz? sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de; genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.14). 

Yaş ile gençlerin, babaya güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

Babaya güveni yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak babaya 
güven konusunda çok ciddi bir erozyonun meydana geldiği görülmektedir (TAB-
LO-5.14). 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, 19-22 yaş grubunun %43,9’u 
babasına güvenmekte (güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık 15-18 yaş grubunun 
%65,9’u babasına güvenmemektedir (güvenilmez + hiç güvenilmez).

Yaşa bağlı olarak “babaya güvene” ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güvenilir, 
güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-
5.14’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, babaları “kesinlikle güvenilmez” olarak 
görenlere (%24-36) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; babalarını “hiç güve-
nilmez” (%12) olarak gören grubun zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

Ancak babaya güven ya da güvensizlik konusunda yaş grupları içinde kana-
atler kesinleşmiş, katılaşmış olarak görülmektedir.

Babalara güvenin bu denli erozyona uğramış olmasının sebebi özel olarak 
araştırılmalıdır.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir.

NOT: Yol boyu güvenilir=çok güvenilir+güvenilir; güvenilmez=güvenilmez+hiç gü-
venilmez; katılıyorum=kesinlikle katılıyorum+katılıyorum; katılmıyorum=kesinlikle 
katılmıyorum+ katılmıyorum şeklinde değerlendirilmektedir. 

TABLO-5.14: Yaşa Göre Babaya Güven

Yaş
‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına

katılıyor musunuz (%)
Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

15 -18 36,0 29,9 18,8 15,3
19 -22 24,0 32,1 24,4 19,5
23 -25 29,9 31,3 26,5 12,3
26 -30 26,0 34,7 22,9 16,4

Ortalama 28,6 32,5 23,3 15,6

Değişim Bandı 
(Min-Max) 24-36 29,9-34,7 18,8-26,5 15,3-19,5

Bant Uzunluğu 12 4,8 7,7 4,2

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak ‘’İnsan bugünün dünyasında babasına 
bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor musunuz? sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.15). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “babaya güvene” ilişkin görüşleri arasında 
genel olarak anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Babaya güveni eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak babaya güven konusunda çok ciddi bir erozyonun meydana geldiği 
görülmektedir (TABLO-5.15). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların 
%42,4’ü babalarına güvenmekte (güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık yüksek 
lisans/doktora eğitimi alanların %69,1’i babasına güvenmemektedir (güvenilmez + 
hiç güvenilmez).
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Eğitim öğretim durumuna bağlı olarak “babaya güven” konusunda ilginç olan 
durum, “babasına kesinlikle güvenmeyenlerin” oranı, eğitim öğretim durumu ilköğ-
retim/ortaokul olanlardan yüksek lisans/doktora eğitimi olanlara doğru düzgün bir 
şekilde azalma olmasıdır (%36,4-23,4). 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “babaya güvene” ilişkin seçeneklerin (çok 
güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-5.15’te görülmektedir. TABLO, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre babalarını “çok güvenilir” olarak görenlerin de-
ğişim bandı %13,3-18,8, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %16,5-28,8, 
“güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %21,2-45,4, “hiç güvenilmez” olarak 
görenlerin değişim bandı %23,7-36,4’tür.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, babalarını “güvenilmez” olarak görenlere 
(%21,2-45,4) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; babalarını “hiç 
güvenilmez” (%12,7) olarak gören grubun zihinlerinin biraz karışık olduğu gö-
rülmektedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

TABLO-5.15: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Babaya Güven

Eğitim/Öğretim 
Durumu

‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ 
yargısına katılıyor musunuz (%)

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum
İlköğretim/Ortaokul 36,4 21,2 28,8 13,6
Lise 30,7 30,2 20,4 18,8
Ön lisans 28,5 33,3 22,6 15,6
Lisans 26,6 33,0 27,1 13,3
Yüksek Lisans/Doktora 23,7 45,4 16,5 14,4

Ortalama 28,5 32,6 23,3 15,5

Değişim Bandı (Min-Max) 23,7-36,4 21,2-45,4 16,5-28,8 13,3-18,8
Bant Uzunluğu 12,7 24,2 12,3 5,5

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak ‘’İnsan bugünün dünyasında babasına 
bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor musunuz? sorusuna gençlerin verdiği ce-
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vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.16). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin, babaya güvene ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Babaya güveni eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uy-
gun olarak babaya güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldiği görül-
mektedir (TABLO-5.16). 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, imam hatip/ilahiyat eğitimi 
alanların %46,1’i babasına güvenmekte (güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık 
genel eğitim alanların %69’u babasına güvenmemektedir (güvenilmez + hiç güve-
nilmez).

Eğitim/öğretim alanı imam hatip/ilahiyat olanların babasına güvenmemede en dü-
şük oranda olması (%53,9) aldıkları eğitimin üzerlerindeki etkinin bir sonucu olarak 
değerlendirilebilir. Ancak güvensizliğin %54 civarında olması tartışılmaya değer bir 
konudur. (Güvenilir=çok güvenilir+güvenilir; güvenilmez=güvenilmez+hiç güvenil-
mez; katılıyorum=kesinlikle katılıyorum+ katılıyorum; katılmıyorum=kesinlikle ka-
tılmıyorum+ katılmıyorum).

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “babaya güvene” ilişkin seçeneklerin (çok 
güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-5.16’da görülmektedir. TABLO, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre babasını “çok güvenilir” olarak görenlerin değişim 
bandı %11,5-19,5, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %18,9-31,5, “güve-
nilmez” olarak görenlerin değişim bandı %29,1-35,9, “hiç güvenilmez” olarak gö-
renlerin değişim bandı %22,3-34,5’dir.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, babasını “kesinlikle güvenilmez” olarak 
görenler (%22,3-34,5) ve “güvenilir” olarak görenlere (%18,9-31,5) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; babalarını “güvenilir” 
(%12,6) ve “hiç güvenilmez” (%12,2) olarak gören grupların zihinlerinin biraz karı-
şık olduğu görülmektedir.

Dikkat çeken nokta, eğitim/öğretim durumuna bağlı sonuçlarla eğitim/öğre-
tim alanına ilişkin sonuçların nicel olarak birbirine yakın, nitel olarak birbiri 
ile uyumlu olmasıdır.
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TABLO-5.16: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Babaya Güven

Eğitim/Öğretim
Alanı

‘‘İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ 
yargısına katılıyor musunuz?” (%)

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum
Teknik Alan 29,9 30,3 20,3 19,5
Sağlık 25,0 35,9 22,3 16,8
Sosyal 30,5 34,5 20,6 14,5
İmam Hatip/İlahiyat 24,8 29,1 28,2 17,9
Genel 34,5 34,5 18,9 12,1
Spor 22,3 34,6 31,5 11,5

Ortalama 28,4 33,0 23,0 15,7

Değişim Bandı (Min-Max) 22,3-34,5 29,1-35,9 18,9-31,5 11,5-19,5
Bant Uzunluğu 12,2 6,8 12,6 8

Mesleğe bağlı olarak ‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemeli-
dir.’’ yargısına katılıyor musunuz? sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.17). 

Mesleğe bağlı olarak gençlerin, babaya güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, 
doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Babaya güveni mesleğe göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak babaya 
güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldiği görülmektedir (TABLO-5.17). 
En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, özel sektör çalışanlarının %80,8’i 
babasına güvenmemekte; buna karşılık ev kadını/kızı olanların %58,8’i babasına gü-
venmektedir (Güvenilir=çok güvenilir+güvenilir; güvenilmez=güvenilmez+hiç gü-
venilmez; katılıyorum=kesinlikle katılıyorum+katılıyorum; katılmıyorum=kesinlikle 
katılmıyorum+katılmıyorum).

Mesleğe bağlı olarak “babaya güvene” ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güveni-
lir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-
5.17’de görülmektedir. TABLO, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre babayı “çok güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %5,5-28,9, 
“güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %13,7-29,9, “güvenilmez” olarak gören-
lerin değişim bandı %28,8-53,4, “hiç güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı 
%8,2-33,3’tür. Bütün seçeneklerin değişim bandı çok geniştir. Bu da ciddi bir zihin 
karışıklığının ifadesidir.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, babalarını “çok güvenilir” (%23,4), “gü-
venilir” (%16,2), “güvenilmez” (%24,6) ve “hiç güvenilmez” (%25,1) olarak gören-
lere aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

Dikkat çeken nokta, mesleğe bağlı sonuçlarla eğitim/öğretim durumuna ve eği-
tim/öğretim alanına ilişkin sonuçların nicel olarak birbirine yakın, nitel olarak da 
birbiri ile uyumlu olmasıdır.

TABLO-5.17: Mesleğe Göre Babaya Güven

Meslek

‘‘İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına 
katılıyor musunuz? (%)

Kesinlikle Katılı-
yorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmı-

yorum
Öğrenci 30,4 31,3 25,2 13,1
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 29,3 33,3 20,7 16,7
Çalışmayan/işsiz 22,3 33,0 27,7 17,0
Memur 33,3 30,0 20,0 16,7
Özel sektör çalışanı 27,4 53,4 13,7 5,5
İşçi (çalışan) 37,2 30,8 16,7 15,4
Ev kadını/kızı 8,2 33,0 29,9 28,9
Esnaf 30,0 28,8 22,5 18,8

Ortalama 28,6 32,5 23,3 15,6

Değişim Bandı (Min-Max) 8,2-33,3 28,8-53,4 13,7-29,9 5,5-28,9
Bant Uzunluğu 25,1 24,6 16,2 23,4

Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak ‘’İnsan bugünün dünyasında baba-
sına bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor musunuz? sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.18). 

Ailenin aylık ortalama geliri ile gençlerin, babaya güvene ilişkin görüşleri arasın-
da anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Babaya güveni, ailenin aylık ortalama gelirine göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak babaya güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldiği 
görülmektedir (TABLO-5.18). En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, 
ailenin aylık ortalama geliri 0–1000 TL olanların %45,2’si, babasına “güvenmekte” 
(güvenilir +çok güvenilir); buna karşılık 5001 TL ve üstü olanların %75’i babasına 
“güvenmemektedir” (güvenilmez + hiç güvenilmez). 

Ailenin aylık ortalama geliri 5001 TL ve üstü olanların %75’i, en yüksek oran, 
babasına güvenmezken; 0-1000 TL olanların %54,9’u, en düşük oran, babasına gü-
venmemektedir. Bu sonucun dünyevileşmeye ve bireyselleşmeye paralel olarak orta-
ya çıkan bir durum olduğu söylenebilir. 
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Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak “babaya güvene” ilişkin seçeneklerin 
(çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım ara-
lığı (min-max) TABLO-5,18’de görülmektedir. TABLO, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Ailenin aylık ortalama gelirine göre “babayı” “çok güvenilir” olarak görenlerin 
değişim bandı %3,6-20,9, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %16,5-26,9, 
“güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %28,6-42,9, “hiç güvenilmez” olarak 
görenlerin değişim bandı %24,3-34,1’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, “babayı “çok güvenilir” olarak görenler 
(%3,6-20,9), “güvenilmez” olarak görenlere (%28,6-42,9) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; babalarını “çok gü-
venilir” (%17,3) ve “güvenilmez” (%14,3) olarak gören grupların zihinlerinin biraz 
karışık olduğu görülmektedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

TABLO-5.18: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Babaya Güven

Ailenin Ortalama
Aylık Geliri (TL)

‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor 
musunuz? (%)

Kesinlikle Katılı-
yorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmı-

yorum
0 -1000 25,8 29,1 26,9 18,3
1001 -1500 32,5 28,6 24,7 14,2
1501 -2000 24,3 40,7 17,1 17,9
2001 -3000 30,4 37,2 24,6 7,9
3001 -5000 34,1 28,6 16,5 20,9
5001 ve Üstü 32,1 42,9 21,4 3,6

Ortalama 28,5 32,6 23,3 15,6

Değişim Bandı (Min-Max) 24,3-34,1 28,6-42,9 16,5-26,9 3,6-20,9
Bant Uzunluğu 9,8 14,3 10,4 17,3

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak ‘’İnsan bugünün 
dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor musunuz? sorusu-
na gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.19). Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile 
gençlerin, babaya güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kuru-
lamamaktadır.
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Babaya güveni, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre analiz etti-
ğimizde, genel dağılıma uygun olarak babaya güven konusunda çok ciddi bir eroz-
yonun meydana geldiği görülmektedir (TABLO-5.19). En yüksek oranlar ve top-
lamlar dikkate alındığında, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı “2001 TL 
ve üstü olanların” %72’si, babaya “güvenmemekte”; buna karşılık 1001–2000 TL 
olanların %60’i babaya “güvenmektedir.” 

Babaya güven ile aylık ele geçen ortalama para miktarı arasında düzgün bir da-
ğılım olmamakla beraber aylık ele geçen ortalama para miktarının artmasına bağlı 
olarak, 1001-2000 TL grubu hariç, babaya güvende nispeten düzgün bir değişim 
olmaktadır. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “babaya güvene” 
ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi iç-
lerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5,19’da görülmektedir. TABLO, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre babayı “çok güvenilir” ola-
rak görenlerin değişim bandı %8-21,2, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı 
%18-40, “güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %20-43,4, “hiç güvenilmez” 
olarak görenlerin değişim bandı %20-40’dır. Bütün durumlara ilişkin değişim band-
larını geniş olduğu görülmektedir.

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık (> %10), babalarını “çok güvenilir” 
(%13,2), “güvenilir” (%22), “güvenilmez” (%23,4) ve “hiç güvenilmez” (%20) olarak 
görenlere aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; babalarını “çok gü-
venilir” (%13,2) kabul eden grubun zihinlerinin biraz karışık, “güvenilir” (%22), 
“güvenilmez” (%23,4) ve “hiç güvenilmez” (%20) olarak kabul eden grupların zihin-
lerinin ise çok karışık olduğu görülmektedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 
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TABLO-5.19: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Babaya Güven

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama

Para Miktarı (TL)

‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor 
musunuz?” (%)

Kesinlikle 
Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum
0 -400 26,8 24,9 27,1 21,2

401 -500 30,4 36,3 20,4 12,9

501 -750 30,4 38,3 19,2 12,1

751 -1000 26,2 43,4 18,0 12,3

1001 -2000 20,0 20,0 40,0 20,0

2001 ve Üstü 40,0 32,0 20,0 8,0

Ortalama 28,6 32,7 23,0 15,7

Değişim Bandı (Min-Max) 20-40 20-43,4 18-40 8-21,2

Bant Uzunluğu 20 23,4 22 13,2

Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak ‘’İnsan bugünün dünyasında ba-
basına bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor musunuz? sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.20). Gencin şu anda yaşandığı konut ile gençlerin, babaya güvene ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Babaya güveni, gencin şu anda yaşandığı konuta göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak babaya güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldiği 
görülmektedir (TABLO-5.20). En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, 
gencin şu anda yaşadığı konutu evde yalnız olanların %100’ü babaya “güvenmemek-
te”; buna karşılık apart dairede yalnız olanların %100’ü ise babasına “güvenmek-
tedir”. Aralarında anlamlı bir ilişki kurmak zordur. Bu iki durumu istisna olarak 
kabul edip bir değerlendirme yapıldığında; evde arkadaş (lar)ı ile birlikte kalanların 
%65,8’i babasına güvenmemekte, apart dairede arkadaşla birlikte kalanların %45,1’i 
babasına güvenmektedir.

Babaya güven ile gencin şu anda yaşadığı konut arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “babaya güvene” ilişkin seçenekle-

rin (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-5,20’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Gencin şu anda yaşadığı konuta göre babayı “çok güvenilir” olarak görenlerin 
değişim bandı %0,0-19,1, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %0,0-85,7 
“güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %0,0-58,8, “hiç güvenilmez” olarak 
görenlerin değişim bandı %0,0-41,2’dir. 
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Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, babaları “güvenilir” olarak görenler 
(%0,0-85,7), “güvenilmez” olarak görenler (%0,0-58,8) ve “hiç güvenilmez” olarak 
görenlere (%0,0-41,2) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; babalarını “çok güve-
nilir” (%19,1) olarak gören grubun zihinlerinin biraz karışık olduğu; buna karşılık 
“güvenilir” (%85,7), “güvenilmez” (%58,8) ve “hiç güvenilmez” (%41,2) olarak gö-
ren grupların zihinlerinin çok çok karışık olduğu görülmektedir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

TABLO-5.20: Yaşanan Konuta Bağlı Olarak Babaya Güven

Yaşanan Konut

‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor 
musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılı-
yorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmı-

yorum
Yurtta 28,4 32,8 19,7 19,1
Ailemle birlikte evde 27,5 31,8 29,4 11,4
Evde yalnız 41,2 58,8 0,0 0,0
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 30,3 35,5 26,4 7,8
Apart dairede yalnız 0,0 0,0 85,7 14,3
Apart dairede arkadaşla 29,7 25,2 27,7 17,4

Ortalama 28,7 32,4 23,3 15,6

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-41,2 0,0-58,8 0,0-85,7 0,0-19,1
Bant Uzunluğu 41,2 58,8 85,7 19,1

Gencin “Hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak ‘’İnsan bugünün 
dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor musunuz? sorusu-
na gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.21). Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile 
gençlerin, babaya güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki bu-
lunmamaktadır.

Babaya güveni, hayatın büyük kısmının geçtiği yere göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak babaya güven konusunda çok ciddi bir aşınmanın meydana 
geldiği görülmektedir (TABLO-5.21). 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, hayatının büyük kısmının 
geçtiği yer, yurt dışında olanlar hariç, ilçe olanların %41,4’ü, babaya “güvenmekte”; 
buna karşılık köy/kasaba olanların %62,3’ü ise babaya “güvenmemektedir.” 
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(Güvenilir=çok güvenilir+güvenilir; güvenilmez=güvenilmez+hiç güvenilmez; 
katılıyorum= kesinlikle katılıyorum+ katılıyorum; katılmıyorum=kesinlikle katılmı-
yorum+ katılmıyorum).

Dikkat çeken noktalardan biri, babaya güven konusunda en olumlu olan-
ların, hayatının büyük bir kısmını ilçede geçirmiş olanların (%41,4) olması; 
en olumsuz olanların da, hayatının büyük bir kısmını köyde geçirmiş olanlar 
(%62,3) olmasıdır. 

Dikkat çeken diğer bir nokta da, babaya güvensizlik noktasında, hayatı-
nın büyük bir kısmını köyde geçirenlerle (%62,3) şehirde geçirmiş olanların 
(%61,8) aynı düzeyde olmuş olmasıdır. 

İlçeler, bir geçiş bölgesi olduğu için babaya güvenin köye nazaran daha 
yüksek çıkması üzerinde düşünülmelidir. Köylerde insanlar birbirlerini daha 
yakından tanıma imkânına sahipler. Akrabalık ilişkileri daha yoğundur. Buna 
nazaran güven konusunun düşük olmasının bir sebebi olmalıdır. Köyden şehire 
meydana gelen göçün insanların duygu ve düşüncelerini olumsuz etkilemesi 
mümkündür. 

Değerleri muhafaza etme konusunda en sağlam yer olduğu kabul edilen köy-
lerde, böylesi bir değer erozyonunun meydana gelmiş olması, üzerinde hassasi-
yetle durulması gereken bir konudur.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “babaya güvene” 
ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi 
içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5,21’de görülmektedir. Tablo, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre babayı “çok güvenilir” 
olarak görenlerin değişim bandı %15,5-16,1, “güvenilir” olarak görenlerin değişim 
bandı %22,3-25,3, “güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %29,7-35,8, “hiç 
güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %22,9-32,6’dır. 

Değişim bandlarında aralıklar kendi içinde yoğunlaşmış, bant aralığı çok daral-
mıştır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; bütün grupların zihin-
lerinin babaya güven konusunda çok net olduğu görülmektedir.

Hayatın büyük bir kısmını yurt dışında geçirenlerin %100’ü, en yüksek oran, 
babaya güvenmemektedir. Hayatın büyük bir kısmını yurt dışında geçirenlerin, ya-
bancı diyarların sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısı ve inanç yapısının çocukları 
olumsuz etkilenmiş olmasından dolayı babasına güvenmemiş olabilir. 
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Hayatın büyük bir kısmını yurt dışında geçirenlerin, yabancı diyarların sos-

yokültürel ve sosyoekonomik yapısı ve inanç yapısı açısından insanlara güven-

memesi doğal olabilir ancak babasına güvenmemesi anormal bir durumdur. İl-

çeler, bir geçiş bölgesi olmasına rağmen hem insanlara güvenin hem de babaya 

güvenin köye nazaran daha yüksek oranda çıkması üzerinde düşünülmesi ve 

özel olarak da araştırılması gerekir.

Köylerde insanlar birbirlerini daha yakından tanıma imkânına sahipler. Ak-

rabalık ilişkileri yoğundur. Buna nazaran güven konusunun düşük olmasının 

bir sebebi olmalıdır. Köyden şehire meydana gelen göçün, ters bir etki yaparak 

köydeki insanların duygu ve düşüncelerini olumsuz etkilemesi mümkündür. 

Bu sonuçların böyle olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat yönte-

mi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grupları ile 

beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

TABLO-5.21: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Babaya Güven

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yer

‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına 
katılıyor musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılı-
yorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmı-

yorum
Köy/Kasaba 32,6 29,7 22,3 15,4
İlçe 22,9 35,8 25,3 16,1
Şehir 29,6 32,2 22,7 15,5
Yurt Dışı 100,0 0,0 0,0 0,0

Ortalama 28,6 32,5 23,3 15,6

Değişim Bandı (Min-Max)
Yurt Dışı Hariç 22,9-32,6 29,7-35,8 22,3-25,3 15,5-16,1

Bant Uzunluğu 9,7 6,1 3 0,6

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak ‘’İnsan bugünün dünyasında babasına 

bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor musunuz? sorusuna gençlerin verdiği ce-

vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-

LO-5.22). “Şu anda yaşanılan yer” ile gençlerin, babaya güvene ilişkin görüşleri ara-

sında anlamlı, doğrusal bir ilişki bulunmamaktadır.

Babaya güveni, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 

uygun olarak “babaya güven” konusunda çok ciddi bir erozyonun meydana geldiği 

görülmektedir (TABLO-5.22). 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, “şu anda yaşadığı yer” ilçe 

olanların %40,5’i, babaya “güvenmekte”; buna karşılık köy/kasaba olanların %68,4’ü 

babaya “güvenmemektedir”. 
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Babaya güvensizlik konusunda şehirde yaşayanlarla köyde yaşayanların oranla-
rının birbirine yakın olması, üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir sorundur.

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “babaya güvene” ilişkin seçeneklerin (çok 
güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-5.22’de görülmektedir. TABLO-5.22, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre babayı “çok güvenilir” olarak görenlerin değişim 
bandı %9,8-18,6, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %21,8-23,6, “güvenil-
mez” olarak görenlerin değişim bandı %31-37,6, “hiç güvenilmez” olarak görenlerin 
değişim bandı %22,4-30,8’dır. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, babayı “çok güvenilir” olarak görenler 
(%9,8-18,6) ve “hiç güvenilmez” olarak görenlere (%22,4-30,8) aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; babaya güven konu-
sunda bütün grupların zihinlerinin çok net olduğu söylenebilir.

Bu sonuçların böyle olmuş olmasının nedenini ortaya çıkarabilmek için, mülakat 
yöntemi kullanılarak ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca değişik yaş ve meslek grup-
ları ile beyin fırtınası toplantıları gerçekleştirilmelidir. 

İlçeler, bir geçiş bölgesi olduğu için babaya güvenin köye nazaran daha yük-
sek çıkması beklenen bir durum değildir. Sebebi araştırılmalıdır. Köylerde in-
sanlar birbirlerini daha yakından tanıma imkânına sahiptirler. Akrabalık iliş-
kileri yoğundur. Buna nazaran babaya güven konusunun en düşük olmasının 
bir sebebi olmalıdır. Köyden şehire meydana gelen göçün, babaya ilişkin duygu 
ve düşünceleri değiştirmiş olabilir. Ya da günümüz babalarının, babalık anla-
yışlarında çok ciddi bir değişim meydana gelmiştir. Özel olarak bu konunun 
araştırılması gerekir.

Babaya güven konusunda “hayatının büyük bir kısmının geçirildiği yere” 
ilişkin sonuçlarla “şu anda yaşanılan yere” ilişkin sonuçlar arasında nitel ola-
rak belli bir uyumun olduğunu söyleyebiliriz. 
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TABLO-5.22: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Babaya Güven

Şu Anda
Yaşanılan Yer

‘’İnsan bugünün dünyasında babasına bile güvenmemelidir.’’ yargısına katılıyor 
musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılı-
yorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmı-

yorum
Köy/Kasaba 30,8 37,6 21,8 9,8
İlçe 22,4 37,1 21,9 18,6
Şehir 29,3 31,0 23,6 16,0

Ortalama 28,4 32,6 23,2 15,8

Değişim Bandı
(Min-Max) 22,4-30,8 31-37,6 21,8-23,6 9,8-18,6

Bant Uzunluğu 8,4 6,6 1,8 8,8

5.3. Gençlik ve Toplumsal Kurumlara Güven
Bu alt bölümde, gençliğin Türkiye’deki bazı toplumsal kurumlara güvene ilişkin 

düşünceleri, önce genel olarak sonra da demografik özelliklere/faktörlere bağlı ola-
rak değerlendirilecektir.

5.3.1. Genel Durum 
Türkiye’de devlete ve onun kurumlarına yönelik yüksek güven beslendiği bilin-

mesine rağmen, zamanla kurumların güven sıralamasında önemli değişiklikler göz-
lenebilmektedir. Yaşanan askeri, politik, ekonomik, kültürel durumlar veya prob-
lemler, kurumlara yönelik hem güven oranında ve hem de sıralamasında değişikliğin 
en temel unsurları olarak işlev görebilmektedir. Kuşku yok ki kitle iletişim araçları 
ve özellikle de son yıllarda sosyal medya, devlet ve devlet kurumlarına ilişkin güven 
duygusunda temel faktörlerden birisi olarak işlev gördüğü ve hatta diğer birçok un-
suru geride bıraktığı ulusal düzeylerde yaşanan olaylardan hareketle bilinmektedir. 

Kanlı askeri darbe girişimi, hiç kuşkusuz bir ülke, bir devlet ve o devletteki veya 
ülkedeki kurumlar ve kuruluşlar için en önemli olaylardan birisidir. Askeri darbe 
girişimi başta orduya ve takiben hükümete ve emniyet kuvvetlerine, darbe girişimi 
aşamasındaki duruşlarına bağlı olarak siyasetin diğer mekanizmalarına, STK’lara ve 
medyaya ilişkin tutum ve anlayışları olumlu veya olumsuz yönde etkilediği bilin-
mektedir. 

Bu aşamada cevabını aradığımız soru, 15 Temmuz darbe girişiminin bazı önemli 
kurum ve kuruluşlara ilişkin güven duygusunda değişikliğe yol açıp-açmadığıdır. 

Araştırma kapsamında Ordu, MİT, Cumhurbaşkanlığı, Hükümet, Polis, Yar-
gı, Medya, Diyanet, Siyaset ve Türk Milleti/Halkı bağlamında güven duygusu-
nun düzeyini belirlemek amaçlandı. Güvenin daha çok arttığı kurumlar/unsur-
lar, sırasıyla Türk Milleti/Halkı, Cumhurbaşkanlığı, Polis, Hükümet ve Diyanet 
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iken, güven kaybının daha çok gerçekleştiği kurumlar/unsurlar sırasıyla, MİT, 
Medya, Yargı, Siyaset ve Ordu olmuştur (TABLO-5.23-TABLO-5.31). 

15 Temmuz darbe girişiminin kendisine yönelik güvenin artışına sebep olduğu ku-
rum/unsurlardan en güvenilir olanı Türk Milletti/Halkı olup, bunun sebebini anlamak 
zor değildir (TABLO-5.23). Türk Milleti/Halkının, o gece, dostlarını onurlandıran, 
düşmanlarını zelil kılan gerçek anlamıyla bir destan yazdığı açıktır. Yine aynı şe-
kilde Cumhurbaşkanlığına yönelik güven artışının sebebinin de Cumhurbaşkanının 
bir devlet adamı ve milletin/halkın lideri sıfatıyla net ve dik duruşu milletin/halkın 
gönlünde, şahsı üzerinden temsil ettiği makamın itibarını artırmıştır (TABLO-5.24). 
Polis teşkilatına yönelik güven artışındaki sebep ise Polis teşkilatının genel anlamda 
darbe karşıtı bir konumda durması ve başarılı karşı operasyonlar yapması ile alaka-
lıdır (TABLO-5.25). Darbe gecesi parlamentoyu toplaması, milletvekillerinin toplan-
tıya iştirak ederek darbe karşıtı bir tavır sergilemiş olmaları, Hükümetin itibarını ve 
güvenirliliğini artırmıştır (TABLO-5.26).

Diyanet’in darbe girişimi sırasında ülkedeki tüm camilerde okuttuğu salalar, darbe 
girişiminin gayrimeşruluğunun, milletin/halkın direnişinin ise meşru oluşunun ilanı 
anlamına gelmiş ve darbe karşıtlarının özgüvenini artırmıştır (TABLO-5.27). 

15 Temmuz darbe girişiminin kendisine yönelik güven kaybının gerçekleşmesine 
sebep olduğu kurum/unsurlar arasında MİT ön sırada yer almaktadır (TABLO-5.28). 
Böylesi kanlı bir girişimden haberdar olmamak ve devleti haberdar etmemek MİT’in 
en önemli kusuru/günahı olarak anlam kazanmıştır. 

Darbe girişimi sırasında bazı medya kuruluşlarının her türlü takdiri hak eden 
tutumlarına karşılık, bazı medya kuruluşlarının sorumsuz veya darbe yanlısı kabul 
edilebilecek çizgide gerçekleştirdikleri yayınlar genel anlamda Medya’ya yönelik gü-
venin azalmasına yol açmıştır (TABLO-5.29). 

Yargı’ya yönelik güven azalması ise hem darbeye destek olan yargı mensuplarıyla 
ilgiliyken, hem de darbeye giden süreçte bazı yargı mensuplarının gerçekleştirdiği 
olumsuz tutum ve tavırlar Yargı’ya güveni ciddi anlamla yaralamıştır (TABLO-5.30).

Ordu kurumunun güven kaybına uğramasını anlamlandırmak hiç de zor görün-
müyor. Bir kısım ordu mensubunun kanlı darbe girişiminde bulunmuş olması, Ordu 
kurumuna yönelik güven de bir yaralanmaya yol açmıştır (TABLO-5.31).

TABLO-5.23: Millete/Halka Güven
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk 

Milletine/Halkına yönelik güveniniz değişti mi?”
Katılımcı Sayısı  %

Güvenim arttı 1072 78,7
Değişmedi 238 17,5
Güvenim azaldı 52 3,8

Toplam/Ortalama 1362 100,0
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TABLO-5.24: Cumhurbaşkanlığı Makamına Güven
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 

Cumhurbaşkanlığı Makamına yönelik güveniniz değişti 
mi? (%)
Katılımcı Sayısı  %

Güvenim arttı 1045 76,7
Değişmedi 276 20,3
Güvenim azaldı 41 3,0

Toplam/Ortalama 1362 100,0

TABLO-5.25: Polis’e İlişkin Güven
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e 

yönelik güveniniz değişti mi? 
Katılımcı Sayısı  %

Güvenim arttı 640 47,8
Değişmedi 492 36,7
Güvenim azaldı 208 15,5

Toplam/Ortalama 1340 100,0

TABLO-5.26: Hükümet’e Güven
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 

Hükümet’e yönelik güveniniz değişti mi? 
Katılımcı Sayısı  %

Güvenim arttı 480 36,0
Değişmedi 510 38,2
Güvenim azaldı 344 25,8

Toplam/Ortalama 1334 100,0

TABLO-5.27: Diyanet’e İlişkin Güven
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 

Diyanet’e yönelik güveniniz değişti mi?
Katılımcı Sayısı  %

Güvenim arttı 460 34,5
Değişmedi 548 41,1
Güvenim azaldı 326 24,4

Toplam/Ortalama 1334 100,0

TABLO-5.28: MİT’e Güven
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e 

yönelik güveniniz değişti mi?
Katılımcı Sayısı  %

Güvenim arttı 232 17,6
Değişmedi 566 42,9
Güvenim azaldı 520 39,5

Toplam/Ortalama 1318 100,0
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TABLO-5.29: Medya’ya Güven
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 

Medya’ya yönelik güveniniz değişti mi?
Katılımcı Sayısı  %

Güvenim arttı 228 17,0
Değişmedi 592 44,2
Güvenim azaldı 518 38,7

Toplam/Ortalama 1338 100,0

TABLO-5.30: Yargı’ya Güven
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 

Yargı’ya yönelik güveniniz değişti mi?
Katılımcı Sayısı  %

Güvenim arttı 300 22,5
Değişmedi 552 41,3
Güvenim azaldı 484 36,2

Toplam/Ortalama 1336 100,0

TABLO-5.31: Ordu’ya Güven
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 

Ordu’ya yönelik güveniniz değişti mi?
Katılımcı Sayısı %

Güvenim arttı 324 24,0
Değişmedi 628 46,5
Güvenim azaldı 398 29,5

Toplam/Ortalama 1350 100,0

5.3.2. Gençliğin Toplumsal Kurumlara Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere 
Bağlı Olarak İncelenmesi
Gençlere “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milleti/Hal-

kına/Cumhurbaşkanlığına/Polise/Hükümete/Diyanete/Medyaya/MİT’e/Yargıya/
Orduya/Siyasete yönelik güveniniz değişti mi? soruları yöneltilmiştir. Bu sorulara 
gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demogra-
fik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmiştir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin kurumlara güvene iliş-
kin görüşleri, demografik özelliklerden, cinsiyete, yaşa, eğitim öğretim durumuna, 
eğitim öğretim alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık olarak 
eline geçen paraya, yaşanan konuta, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere ve şu 
anda yaşanılan yere bağlı olarak incelenmiştir.
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5.3.2.1. Gençliğin Millete/Halka İlişkin Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere 
Bağlı Olarak İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/ Halkına yöne-

lik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri 
Darbe Girişimi sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmek-
tedir.

Cinsiyete göre “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/ 
Halkına yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelen-
diğinde; kadınların %81,1’nin Millete/ Halka yönelik güveni artarken, erkeklerin ise 
%76,4’nün güveni artmıştır (TABLO-5.32). 

Oranlar birbirine yakın olmakla beraber, darbe sonrası sahada görülen dayanış-
ma, kadınları daha çok etkilemiş olmalıdır. 

TABLO-5.32: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Millete/Halka Güven

Cinsiyet

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
TÜRK Milletine/Halkına yönelik güveniniz değişti 

mi?” (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Kadın 81,1 16,0 2,9
Erkek 76,4 18,9 4,7

Ortalama 78,7 17,5 3,8

Yaşa bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Mil-
letine/Halkına yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevap-
lar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.33). 

Yaş ile gençlerin millete/halka güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal 
bir ilişki kurulamamaktadır.

Millete/halka güveni yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak 
millete/halka güven konusunda çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.33). 

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta yaştan bağımsız bir şe-
kilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve bütünleştirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 19-22 yaş grubunun %85,1’nin millete/
halka güveni artmış; 23-25 yaş grubunun %20,2’sinin güveninde bir değişme olma-
mış ve 26-30 yaş grubunun %5,2’sinin güveninde bir azalma olmuştur. 

Yaşa bağlı olarak “millete/halka güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, de-
ğişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.33’te 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Yaşa göre millete/halka “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %76,1-85,1, 
“değişmedi” diyenlerin değişim bandı %11,7-20,2, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%1,6-5,2’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, millete/halka “güvenim arttı” ve “güve-
nim değişmedi” gruplarında görülmektedir. Her iki grupta yaklaşık %9 civarında bir 
değişim vardır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; millete/halka güven 
konusunda gençlerde bir zihin karışıklığı görülmemektedir.

TABLO-5.33: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Millete/Halka Güven

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk milletine/halkına 

yönelik güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

15 -18 79,0 19,5 1,6
19 -22 85,1 11,7 3,2
23 -25 76,1 20,2 3,7
26 -30 77,6 17,2 5,2

Ortalama 78,7 17,5 3,8

Değişim Bandı
(Min-Max) 76,1-85,1 11,7-20,2 1,6-5,2

Bant Uzunluğu 9 8,5 3,6

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişi-
mi sonrasında Türk milletine/halkına yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.34). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin millete/halka güvene ilişkin görüşleri ara-
sında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Millete/halka güveni eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak millete/halka güven konusunda çok ciddi bir artışın olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.34). 

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta eğitim/öğretim duru-
mundan bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve bütün-
leştirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların 
%80,9’unun millete/halka güveni artmış; yüksek lisans/doktora eğitimi alanların 
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%23,2’sinin güveninde bir değişme olmamış ve yüksek lisans/doktora eğitimi alanla-
rın %6,3’ünün güveninde azalma olmuştur. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “millete/halka güvene” ilişkin seçenek-
lerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-5.34’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre millete/halka “güvenim arttı” diyenlerin değişim 
bandı %70,5-80,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %16,2-23,2, “azaldı” di-
yenlerin değişim bandı %2,9-6,3’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, millete/halka “güvenim arttı” ve “güve-
nim değişmedi” gruplarında görülmektedir. Her iki grupta yaklaşık %7-10 civarında 
bir değişim vardır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; millete/halka “güve-
nim arttı” (%10,4) diyen grubun zihinlerinin çok az karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.34: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Millete/Halka Güven

Eğitim/Öğretim
Durumu

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk milletine/halkına 
yönelik güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
İlköğretim/Ortaokul 80,9 16,2 2,9
Lise 78,1 17,6 4,3
Ön lisans 80,1 16,7 3,2
Lisans 79,5 17,0 3,5
Yüksek Lisans/Doktora 70,5 23,2 6,3

Ortalama 78,7 17,5 3,8

Değişim Bandı (Min-Max) 70,5-80,9 16,2-23,2 2,9-6,3
Bant Uzunluğu 10,4 7 3,4

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Türk Milletine/Halkına yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.35). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin millete/halka güvene ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Millete/halka güveni, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak millete/halka güven konusunda çok ciddi bir artışın olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.35). 
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15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta eğitim/öğretim alanın-
dan bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve bütünleştir-
miştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, sosyal alan eğitimi alanların %82,9’unun 
millete/halka güveni artmış, teknik eğitim alanların %21’inin güveninde bir değiş-
me olmamış ve imam hatip/ilahiyat eğitimi alanların %6,3’ünün güveninde azalma 
olmuştur. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “millete/halka güvene” ilişkin seçeneklerin 
(güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-5.35’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermek-
tedir.

Eğitim/öğretim alanına göre millete/halka “güvenim arttı” diyenlerin değişim ban-
dı %74,8-82,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %14,6-21,0, “azaldı” diyenle-
rin değişim bandı %2,3-6,0’dır. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, millete/halka “güvenim arttı” ve “güve-
nim değişmedi” gruplarında görülmektedir. Her iki grupta yaklaşık %6-8 civarında 
bir değişim vardır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Dolayısıyla millete/halka güven konusunda gençlerde bir zihin karışıklığı görül-
memektedir.

TABLO-5.35: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Millete/Halka Güven

Eğitim/Öğretim
Alanı

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/Halkına 
yönelik güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Teknik alan 74,8 21,0 4,2
Sağlık 78,8 15,8 5,4
Sosyal 82,9 14,6 2,5
İmam hatip/ilahiyat 77,2 16,8 6,0
Genel 79,0 18,0 2,9
Spor 76,9 20,8 2,3

Ortalama 78,6 17,5 3,9

Değişim Bandı (Min-Max) 74,8-82,9 14,6-21,0 2,3-6,0
Bant Uzunluğu 8,1 6,4 3,7

Mesleğe bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Mil-
letine/Halkına yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar 
incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.36). 
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Meslek ile gençlerin millete/halka güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğ-
rusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Millete/halka güveni, mesleğe göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun ola-
rak millete/halka güven konusunda çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.36). 

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta meslekten bağımsız bir 
şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve bütünleştirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ev kadını/kızı olanların %83,2’sinin mille-
te/halka güveni artmış, memur olanların %22’sinin güveninde bir değişme olmamış 
ve çalışmayan/işsiz olanların %8,2’sinin güveninde azalma olmuştur. 

Mesleğe bağlı olarak “millete/halka güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim art-
tı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-
5.36’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre millete/halka “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %70,1-83,2, 
“değişmedi” diyenlerin değişim bandı %12,6-22,0, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%1,7-8,2’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık (> %10), “millete/halka” “güvenim arttı” 
(%13,1) diyen gruba aittir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda; “millete/halka” “güve-
nim arttı” (%13,1) diyen grubun zihninin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.36: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Millete/Halka Güven

Meslek
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/Halkına 

yönelik güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Öğrenci 80,5 16,2 3,3
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 74,7 21,2 4,1
Çalışmayan/işsiz 70,1 21,6 8,2
Memur 76,3 22,0 1,7
Özel sektör çalışanı 75,3 21,9 2,7
İşçi (çalışan) 81,1 16,2 2,7
Ev kadını/kızı 83,2 12,6 4,2
Esnaf 81,4 13,7 5,0

Ortalama 78,7 17,5 3,8

Değişim Bandı (Min-Max) 70,1-83,2 12,6-22,0 1,7-8,2
Bant Uzunluğu 13,1 9,4 6,5
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Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe giri-
şimi sonrasında Türk Milletine/Halkına yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.37). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin millete/halka güvene ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Millete/halka güveni, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak millete/halka güven konusunda çok ciddi bir artışın olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.37). 

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta ailenin ortalama aylık 
gelirinden bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve bü-
tünleştirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ailenin ortalama aylık geliri 1001–1500 
TL olanların %80,8’inin millete/halka güveni artmış, 3001–5000 TL olanların %20
,7’sinin güveninde bir değişme olmamış ve 5001 TL ve üstü olanların %7,1’inin gü-
veninde azalma olmuştur. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “millete/halka güvene” ilişkin seçe-
neklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-5.37’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre millete/halka “güvenim arttı” diyenlerin deği-
şim bandı %75,0-80,8, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %16,5-20,7, “azaldı” 
diyenlerin değişim bandı %1,6-7,1’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, millete/halka “güvenim arttı” ve “güve-
nim değişmedi” gruplarında görülmektedir. Her iki grupta yaklaşık %5 civarında bir 
değişim vardır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Dolayısıyla millete/halka güven konusunda gençlerde bir zihin karışıklığı görül-
memektedir.
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TABLO-5.37: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 

Millete/Halka Güven

Ailenin
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/Halkına 
Yönelik güveniniz değişti mi?

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -1000 77,8 17,5 4,7
1001 -1500 80,8 16,5 2,7
1501 -2000 78,1 16,5 5,4
2001 -3000 80,3 18,1 1,6
3001 -5000 77,2 20,7 2,2
5001 ve Üstü 75,0 17,9 7,1

Ortalama 78,8 17,4 3,8

Değişim Bandı (Min-Max) 75,0-80,8 16,5-20,7 1,6-7,1
Bant Uzunluğu 5,8 4,2 5,5

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Size göre 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/Halkına yönelik güveniniz 
değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.38). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin millete/halka güvene 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Millete/halka güveni, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak millete/halka güven konusunda çok ciddi 
bir artışın olduğu görülmektedir (TABLO-5.38). 

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta gencin eline geçen or-
talama aylık para miktarından bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, 
kaynaştırmış ve bütünleştirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, eline geçen ortalama aylık para miktarı 
501-750 TL olanların %81,9’unun millete/halka güveni artmış, 2001 TL ve üstü 
olanların %29,1’inin güveninde bir değişme olmamış ve 2001 TL ve üstü %8,3’ünün 
güveninde azalma olmuştur. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “millete/halka gü-
vene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.38’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre millete/halka “güvenim 
arttı” diyenlerin değişim bandı %62,5-81,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı 
%15,7-29,2 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %1,9-8,3’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, millete/halka “güvenim arttı” (%19,4) ve 
“güvenim değişmedi” (%13,4) diyen gruplarda görülmektedir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, millete/halka “güve-
nim arttı” (%19,4), “güvenim değişmedi” (%13,4), diyen grupların zihinlerinin ka-
rışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.38: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 
Millete/Halka Güven

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama

Para Miktarı (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/Halkına 
yönelik güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -400 77,2 18,6 4,2
401 -500 80,8 15,7 3,5
501 -750 81,9 16,3 1,9
751 -1000 75,8 19,2 5,0
1001 -2000 74,5 20,0 5,5
2001 ve Üstü 62,5 29,2 8,3

Ortalama 78,7 17,5 3,8

Değişim Bandı (Min-
Max) 62,5-81,9 15,7-29,2 1,9-8,3

Bant Uzunluğu 19,4 13,5 6,4

“Şu anda yaşanılan konuta” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişi-
mi sonrasında Türk Milletine/Halkına yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.39). 

Şu anda yaşanılan konut ile gençlerin millete/halka güvene ilişkin görüşleri ara-
sında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Millete/halka güveni, şu anda yaşanılan konuta göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak millete/halka güven konusunda çok ciddi bir artışın olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.39). 

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta “Şu anda yaşanılan ko-
nuttan” bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve bütün-
leştirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “evde yalnız kalanların” %81,4’ünün mil-
lete/halka güveni artmış, “ailesiyle birlikte evde kalanların” %19,9’unun güveninde 
bir değişme olmamış ve “apart dairede yalnız kalanların” %14,3’ünün güveninde 
azalma olmuştur. 
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Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak “millete/halka güvene” ilişkin seçenek-
lerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-5.39’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Şu anda yaşanılan konuta göre millete/halka “güvenim arttı” diyenlerin değişim 
bandı %71,4-81,3, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %12,5-19,9 ve “azaldı” 
diyenlerin değişim bandı %1,3-14,3’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, millete/halka “güvenim arttı” (%9,9) ve 
“güvenim azaldı” (%13) diyen gruplarda görülmektedir. “Apart dairede yalnız kalan-
lar” istisna tutulursa “güven azalmasında” bandın aralığı %1,3-6,3 olmaktadır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, millete/halka “güve-
nim arttı” (%9,9), “güvenim azaldı” (%13) diyen grupların zihinlerinin biraz karışık 
olduğu görülmektedir.

TABLO-5.39: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Millete/Halka Güven

Yaşanan Konut
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/Halkına 

yönelik güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Yurtta 80,1 16,3 3,6
Ailemle birlikte evde 75,4 19,9 4,7
Evde yalnız 81,3 12,5 6,3
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 76,4 18,8 4,8
Apart dairede yalnız 71,4 14,3 14,3
Apart dairede arkadaşla 79,2 19,5 1,3

Ortalama 78,6 17,6 3,8

Değişim Bandı (Min-Max) 71,4-81,3 12,5-19,9 1,3-14,3
Bant Uzunluğu 9,9 7,4 13

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Size göre 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/Halkına yönelik güveniniz değiş-
ti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.40). 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ile gençlerin millete/halka güvene 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Millete/halka güveni, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak millete/halka güven konusunda ciddi bir 
artışın olduğu görülmektedir (TABLO-5.40). 
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15 Temmuz Darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta “hayatın büyük bir kıs-
mının geçirildiği yerden” bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaş-
tırmış ve bütünleştirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği 
yer” “köy/kasaba olanların” %82’sinin millete/halka güveni artmış, “ilçe/şehir olan-
ların” %18,6’sının güveninde bir değişme olmamış ve “ilçe olanların” %5,3’ünün 
güveninde azalma olmuştur. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “millete/halka güvene” 
ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-5.40’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkın-
da bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre millete/halka “güvenim arttı” 
diyenlerin değişim bandı %76,1-82, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %14,1-
18,6 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %2,9-5,3’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, millete/halka “güvenim arttı” (%5,9) ve 
“güvenim azaldı” (%4,5) gruplarında görülmektedir. Her iki durumda da değişim 
aralığı (<10) çok dardır. Dolayısıyla millete/halka güven konusunda gençlerde bir 
zihin karışıklığı görülmemektedir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

TABLO-5.40: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 
Millete/Halka Güven

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yere

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/Halkına 
yönelik güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 82,0 14,1 3,9
İlçe 76,1 18,6 5,3
Şehir 78,5 18,6 2,9
Yurt Dışı

Ortalama 78,7 17,5 3,8

Değişim Bandı (Min-Max) 76,1-82 14,1-18,6 2,9-5,3
Bant Uzunluğu 5,9 4,5 2,4

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişi-
mi sonrasında Türk Milletine/Halkına yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.41). 

“Şu anda yaşanılan yer” ile gençlerin millete/halka güvene ilişkin görüşleri arasın-
da anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.
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Millete/halka güveni, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak millete/halka güven konusunda ciddi bir artışın olduğu görül-
mektedir (TABLO-5.41). 

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta “şu anda yaşanılan yer-
den” bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve bütünleş-
tirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yer” “şehir olanların” 
%78,9’unun millete/halka güveni artmış, “köy/kasaba olanların” %19,5’inin güve-
ninde bir değişme olmamış ve “ilçe olanların” %5,4’ünün güveninde azalma olmuş-
tur. 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “millete/halka güvene” ilişkin seçeneklerin 
(güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-5.41’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre millete/halka “güvenim arttı” diyenlerin değişim 
bandı %77,1-78,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %17,3-19,5 ve “azaldı” 
diyenlerin değişim bandı %2,3-5,4’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, millete/halka “güvenim azaldı” (%3,1) ve 
“güvenim değişmedi” (%2,2) gruplarında görülmektedir. Her iki durumda da deği-
şim aralığı çok dardır. Dolayısıyla millete/halka güven konusunda gençlerde bir zihin 
karışıklığı görülmemektedir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak millete/halka güven konusunda genç-
lerin zihinlerinin diğer demografik özellikleri göz önüne aldığımızda çok daha 
rafine olduğu görülmektedir.

TABLO-5.41: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Millete/Halka Güven

Şu Anda Yaşanılan Yer
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Milletine/Halkına 

yönelik güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Köy/Kasaba 78,2 19,5 2,3
İlçe 77,1 17,6 5,4
Şehir 78,9 17,3 3,8

Ortalama 78,6 17,6 3,9

Değişim Bandı (Min-Max) 77,1-78,9 17,3-19,5 2,3-5,4
Bant Uzunluğu 1,8 2,2 3,1
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5.3.2.2. Cumhurbaşkanlığına İlişkin Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı 
Olarak İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Maka-

mına karşı güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz 
Askeri Darbe Girişimi sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda ince-
lenmektedir.

Cinsiyete göre “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhur-
başkanlığı Makamına karşı güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde; kadınların %78,7’sinin “Cumhurbaşkanlığı Makamına karşı 
güveni” artarken, erkeklerin %74,9’unun güveni artmıştır (TABLO-5.42). 

TABLO-5.42: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına Güven

Cinsiyet
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı maka-

mına karşı güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Kadın 78,7 18,9 2,4
Erkek 74,9 21,6 3,6

Ortalama 76,7 20,3 3,0

Yaşa bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhur-
başkanlığı Makamına karşı güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.43). 

Yaş ile gençlerin Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni, yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağı-
lıma uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda çok ciddi bir 
artışın olduğu görülmektedir (TABLO-5.43). 

15 Temmuz Darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta yaştan bağımsız 
bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve bütünleştirmiştir. 
Bunda da, Cumhurbaşkanının halkı meydanlara inmeye, darbeye karşı çıkmaya 
daveti ve darbe gecesi uçakla Yeşilköy hava alanına gelmesinin çok önemli bir 
katkısı olmuştur. Meydanlardaki bu duygu, Cumhurbaşkanlığı Makamına olan 
güvenin artmasına sebebiyet vermiştir.

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 19-22 yaş grubunun %81,1’nin Cumhur-
başkanlığı Makamına güveni artmış; 15-18 yaş grubunun %24,5’inin güveninde bir 
değişme olmamış ve 26-30 yaş grubunun %4,1’inin güveninde bir azalma olmuştur. 

Yaşa bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.43’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Yaşa göre Cumhurbaşkanlığı makamına “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı 
%76,1-81,1, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %16,2-24,5, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %10,8-4,1’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim 
arttı” (%5) ve “güvenim değişmedi” (%9) gruplarında görülmektedir. Dolayısıy-
la Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda, çalışmanın yapıldığı dönemde 
gençlerde herhangi bir zihin karışıklığının olduğu görülmemektedir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

TABLO-5.43: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına Güven

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Maka-

mına karşı güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

15 -18 74,7 24,5 0,8
19 -22 81,1 16,2 2,7
23 -25 76,1 20,7 3,2
26 -30 76,3 19,6 4,1

Ortalama 76,7 20,3 3,0

Değişim Bandı (Min-Max) 76,1-81,1 16,2-24,5 0,8-4,1
Bant Uzunluğu 5 8,3 3,3

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına karşı güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.44). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni, eğitim/öğretim durumuna göre analiz et-
tiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konu-
sunda çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir (TABLO-5.44). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların 
%80,9’unun Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni artmış; lise eğitimi olanların 
%25,4’ünün güveninde bir değişme olmamış ve yüksek lisans/doktora eğitimi alan-
ların %6,3’ünün güveninde azalma olmuştur. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene” 
ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-5.44’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkın-
da bir fikir vermektedir.
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Eğitim/öğretim durumuna göre Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim arttı” di-
yenlerin değişim bandı %70,5-80,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %17,3-
25,4, “azaldı” diyenlerin değişim bandı %1,5-6,3’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim 
arttı” (%10,4) ve “güvenim değişmedi” (%8,1) gruplarında görülmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda gençlerde bir zi-
hin karışıklığı görülmemektedir. Ancak yaşa bağlı sonuçlarla karşılaştırdığımız 
zaman güven konusunda zihin karışıklığının nispeten arttığını söyleyebiliriz.

TABLO-5.44: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Cumhurbaşkanlığı 

Makamına Güven

Eğitim/Öğretim
Durumu

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Maka-
mına karşı güveniniz değişti mi? %

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
İlköğretim/Ortaokul 80,9 17,6 1,5
Lise 70,8 25,4 3,8
Ön lisans 80,1 17,3 2,7
Lisans 79,5 18,3 2,2
Yüksek Lisans/Doktora 70,5 23,2 6,3

Ortalama 76,7 20,3 3,0

Değişim Bandı (Min-Max) 70,5-80,9 17,3-25,4 1,5-6,3
Bant Uzunluğu 10,4 8,1 4,8

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına karşı güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.45). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda 
ciddi bir artışın olduğu görülmektedir (TABLO-5.45). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, eğitim/öğretim alanı, sosyal alan eğitimi 
olanların %82,9’unun Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni artmış, teknik alan eği-
timi olanların %26,9’unun güveninde bir değişme olmamış ve imam hatip/ilahiyat 
eğitimi olanların %5,2’sinin güveninde azalma olmuştur. 
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Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak cumhurbaşkanlığı makamına güvene ilişkin 
seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-5.45’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim arttı” diyen-
lerin değişim bandı %68,9-82,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %15,2-26,9, 
“azaldı” diyenlerin değişim bandı %1,9-5,2’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim 
arttı” (%14) ve “güvenim değişmedi” (%11,7) diyen gruplarda görülmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, Cumhur-
başkanlığı Makamına “güvenim arttı” (%14), “güvenim değişmedi” (%11,7) diyen 
grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir. Ancak eğitim/öğretim du-
rumuna göre değişim bandında genişleme olduğu görülmektedir.

TABLO-5.45: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Cumhurbaşkanlığı 

Makamına Güven

Eğitim/Öğretim Alanı
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Maka-

mına karşı güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Teknik alan 68,9 26,9 4,2
Sağlık 71,7 25,0 3,3
Sosyal 82,9 15,2 1,9
İmam hatip/ilahiyat 77,2 17,7 5,2
Genel 79,0 19,0 2,0
Spor 76,9 20,8 2,3

Ortalama 76,6 20,3 3,1

Değişim Bandı (Min-Max) 68,9-82,9 15,2-26,9 1,9-5,2
Bant Uzunluğu 14 11,7 3,2

Mesleğe bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cum-

hurbaşkanlığı Makamına karşı güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.46). 

Meslek ile gençlerin Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene ilişkin görüşleri ara-
sında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.
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Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni, mesleğe göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda ciddi bir artı-
şın olduğu görülmektedir (TABLO-5.46). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ev kadını/kızı olanların %81,1’inin Cum-
hurbaşkanlığı Makamına güveni artmış, özel sektör çalışanı olanların %26’sının gü-
veninde bir değişme olmamış ve çalışmayan/işsiz olanların %7,2’sinin güveninde 
azalma olmuştur. 

Mesleğe bağlı olarak “Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene” ilişkin seçeneklerin 
(güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-5.46’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Mesleğe göre Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim arttı” diyenlerin değişim 
bandı %69,1-81,1, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %15,8-26, “azaldı” diyen-
lerin değişim bandı %1,4-7,2’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim 
arttı” (%12) ve “güvenim değişmedi” (%10,2) gruplarında görülmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, Cumhurbaş-
kanlığı Makamına “güvenim arttı” (%12) ve “güvenim değişmedi” (%10,2) diyen 
grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.46: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına Güven

Meslek
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Maka-

mına karşı güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Öğrenci 78,0 19,5 2,4
Eğitici (öğretmen/ öğretim elemanı) 74,7 21,2 4,1
Çalışmayan/işsiz 69,1 23,7 7,2
Memur 76,3 22,0 1,7
Özel sektör çalışanı 72,6 26,0 1,4
İşçi (çalışan) 78,4 18,9 2,7
Ev kadını/kızı 81,1 15,8 3,2
Esnaf 77,6 19,3 3,1

Ortalama 76,7 20,3 3,0

Değişim Bandı (Min-Max) 69,1-81,1 15,8-26 1,4-7,2
Bant Uzunluğu 12 10,2 5,8

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe gi-
rişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına karşı güveniniz değişti mi?” 
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sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.47). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konu-
sunda çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir (TABLO-5.47). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, aylık geliri 1001–1500 TL olanların 
%79,9’unun Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni artmış, 1501–2000 TL olanların 
%21,9’unun güveninde bir değişme olmamış ve 5001 TL ve üstü olanların %7,1’inin 
güveninde azalma olmuştur. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güve-
ne ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.47’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim arttı” 
diyenlerin değişim bandı %71,4-79,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %17,7-
21,9, “azaldı” diyenlerin değişim bandı %1,1-7,1’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim 
arttı” (%8,5) diyen grupta görülmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda gençlerde bir zihin karışıklığı 
görülmemektedir.

TABLO-5.47: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Cumhurbaşkanlığı 
Makamına Güven

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı maka-
mına karşı güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -1000 75,6 20,6 3,8
1001 -1500 79,9 17,7 2,4
1501 -2000 74,2 21,9 3,8
2001 -3000 78,7 20,2 1,1
3001 -5000 77,2 20,7 2,2
5001 ve Üstü 71,4 21,4 7,1

Ortalama 76,8 20,1 3,0

Değişim Bandı (Min-Max) 71,4-79,9 17,7-21,9 1,1-7,1
Bant Uzunluğu 8,5 4,2 6
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Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Size göre 15 

Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına yönelik güve-

niniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim 
ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.48). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin Cumhurbaşkanlığı 
Makamına güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulama-
maktadır.

Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni, gencin eline geçen ortalama aylık para mik-
tarına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Maka-
mına güven konusunda çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir (TABLO-5.48). 

15 Temmuz Darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta gencin eline geçen aylık 
gelirden bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve bütün-
leştirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 501–750 TL olanların %81,9’unun Cum-
hurbaşkanlığı Makamına güveni artmış, 2001 TL ve üstü olanların %33,3’ünün gü-
veninde bir değişme olmamış ve 2001 TL ve üstü olanların %4,2’sinin güveninde 
azalma olmuştur. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı 
Makamına güvene ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.48’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre Cumhurbaşkanlığı Maka-
mına “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %62,5-81,9, “değişmedi” diyenlerin 
değişim bandı %16,7-33,3 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %1,4-4,2’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, Cumhurbaşkanlığı Makamına “gü-

venim arttı” (%19,4) ve “güvenim değişmedi” (%16,6) gruplarında görülmekte-

dir. Buraya kadar incelediğimiz demografik özellikler içerisinde en geniş bant 

aralığı, gencin eline geçen aylık para miktarına göre Cumhurbaşkanlığı Maka-

mına güvenle ilgili olmuştur. Bu özeliği göz önüne aldığımızda gençlerin zihni 

biraz daha fazla karışıktır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda gençlerde biraz zi-
hin karışıklığı görülmektedir.
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TABLO-5.48: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 
Cumhurbaşkanlığı Makamına Güven

Gencin
Eline Geçen Aylık Ortalama

Para Miktarı (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhur-
başkanlığı Makamına karşı güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

0 -400 73,7 22,6 3,7
401 -500 78,8 18,6 2,7
501 -750 81,9 16,7 1,4
751 -1000 75,0 21,7 3,3
1001 -2000 74,5 21,8 3,6
2001 ve Üstü 62,5 33,3 4,2

Ortalama 76,8 20,3 3,0

Değişim Bandı (Min-Max) 62,5-81,9 16,7-33,3 1,4-4,2
Bant Uzunluğu 19,4 16,6 2,8

“Şu anda yaşanılan konuta” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe gi-
rişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına karşı güveniniz değişti mi?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.49). 

Şu anda yaşanılan konut ile gençlerin Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni, şu anda yaşanılan konuta göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda 
çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir (TABLO-5.49). 

15 Temmuz Darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta “şu anda yaşanılan 
konuttan” bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve 
bütünleştirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “evde yalnız kalanların” %81,3’ünün 
Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni artmış, “apart dairede yalnız kalanların” 
%28,6’sının güveninde bir değişme olmamış ve “evde yalnız kalanların” %6,3’ünün 
güveninde azalma olmuştur. 

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene iliş-
kin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-5.49’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Şu anda yaşanılan konuta göre Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim arttı” di-
yenlerin değişim bandı %71,4-81,3, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %12,5-
28,6 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %0,0-6,3’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim 
arttı” (%9,9) ve “güvenim değişmedi” (%16,1) gruplarında görülmektedir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, Cumhur-
başkanlığı Makamına “güvenim arttı” (%9,9), “güvenim değişmedi” (%16,1) diyen 
grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.49: Yaşanan Konuta Bağlı Olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Cumhurbaşkanlığı 

Makamına Güven

Yaşanan Konut
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Maka-

mına karşı güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Yurtta 77,8 19,1 3,1
Ailemle birlikte evde 73,0 22,7 4,3
Evde Yalnız 81,3 12,5 6,3
Evde arkadaş (lar)ımla Birlikte 74,7 22,7 2,6
Apart dairede yalnız 71,4 28,6 0,0
Apart dairede arkadaşla 78,5 20,1 1,3

Ortalama 76,6 20,4 3,0

Değişim Bandı (Min-Max) 71,4-81,3 12,5-28,6 0,0-6,3
Bant Uzunluğu 9,9 16,1 6,3

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Size göre 15 Tem-

muz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına karşı güveniniz 

değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.50). 

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer ile gençlerin Cumhurbaşkanlığı Maka-
mına güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği 
yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Maka-
mına güven konusunda çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir (TABLO-5.50). 

15 Temmuz Darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta “Hayatın büyük 

bir kısmının geçirildiği yerden” bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaş-

tırmış, kaynaştırmış ve bütünleştirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği 
yer” “köy/kasaba olanların” %79,6’sının Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni art-
mış, “ilçe olanların” %21,5’inin güveninde bir değişme olmamış ve “ilçe olanların” 
%5,0’inin güveninde azalma olmuştur. 
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“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Ma-
kamına güvene ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) ken-
di içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.50’de görülmektedir. Tablo, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere göre Cumhurbaşkanlığı Makamına 
“güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %73,5-79,6, “değişmedi” diyenlerin deği-
şim bandı %18,3-21,5 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %2,1-5,0’dır. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim 
arttı” (%6,1) grubunda görülmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda gençlerde bir zihin 
karışıklığı görülmemektedir.

TABLO-5.50: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 

Cumhurbaşkanlığı Makamına Güven

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı maka-
mına karşı güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 79,6 18,3 2,1
İlçe 73,5 21,5 5,0
Şehir 77,1 20,6 2,3
Yurt Dışı 100,0 0,0 0,0

Ortalama 76,7 20,3 3,0

Değişim Bandı
(Min-Max)
Yurt dışı hariç

73,5-79,6 18,3-21,5 2,1-5,0

Bant Uzunluğu 6,1 3,2 2,9

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına karşı güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.51). 

“Şu anda yaşanılan yer” ile gençlerin Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda 
çok ciddi bir artışın olduğu görülmektedir (TABLO-5.51). 



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

250

15 Temmuz darbe gecesi ve sonrasında meydanlar, adeta “şu anda yaşanılan yer-
den” bağımsız bir şekilde halkı, birbirine yakınlaştırmış, kaynaştırmış ve bütünleş-
tirmiştir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “Şu anda yaşanılan yer” “şehir olanların” 
%77,5’inin Cumhurbaşkanlığı Makamına güveni artmış, “ilçe olanların” %24,4’ünün 
güveninde bir değişme olmamış ve “ilçe olanların” %4,4’ünün güveninde azalma ol-
muştur. 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına güvene” iliş-
kin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-5.51’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim arttı” di-
yenlerin değişim bandı %71,2-77,5, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %19,5-
24,4 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %1,5-4,4’dür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, Cumhurbaşkanlığı Makamına “güvenim 
arttı” (%6,3) ve “güvenim değişmedi” (%4,9) gruplarında görülmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Makamına güven konusunda gençlerde bir zihin 
karışıklığı görülmemektedir.

TABLO-5.51: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Cumhurbaşkanlığı 
Makamına Güven

Şu Anda
Yaşanılan Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamına karşı 
güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 77,4 21,1 1,5
İlçe 71,2 24,4 4,4
Şehir 77,5 19,5 3,0

Ortalama 76,5 20,4 3,1

Değişim Bandı (Min-Max) 71,2-77,5 19,5-24,4 1,5-4,4
Bant Uzunluğu 6,3 4,9 2,9

5.3.2.3. Hükümet’e İlişkin Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümet’e yönelik güve-

niniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe 
Girişimi sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.
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Cinsiyete göre “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümet’e 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; 
kadınların %36,3’ünün “Hükümete” yönelik güveni artarken, erkeklerin %35,6’sının 
güveni artmıştır (TABLO-5.52). 

Cinsiyete bağlı olarak hükümete karşı güven konusunda ciddi bir değişiklik söz 
konusu değildir. 

Cumhurbaşkanlığı makamına olan güvenle Hükümete olan güven oranları 
karşılaştırıldığında, oranların %80’lerden %30’lara düştüğü görülmektedir. Bu-
nun da ana sebebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz Askeri Darbe Giri-
şimi gecesi, halkı sokağa çıkmaya, tepki koymaya, büyük bir cesaret göstererek, 
çağırmış olması olabilir.

TABLO-5.52: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Hükümete Güven

Cinsiyet
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümete yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Kadın 36,3 38,8 24,8
Erkek 35,6 37,7 26,7
Ortalama 36,0 38,2 25,8

Yaşa bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümet’e 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.53). 

Yaş ile gençlerin “Hükümete” güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal 
bir ilişki kurulamamaktadır.

“Hükümete” güveni yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak 
“Hükümete” güven konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir 
(TABLO-5.53). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 19-22 yaş grubunun %37,7’nin “Hükü-
mete” güveni artmış ve bu yaş grubunun %40,0’ının güveninde bir değişme olmamış 
ve 23 -25 yaş grubunun %27,9’unun güveninde bir azalma olmuştur. 

Yaşa bağlı olarak “Hükümete güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değiş-
medi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.53’te 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “Hükümete” “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %35,0-37,7, “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %37,1-40,0, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%22,3-27,9’dur. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, “Hükümete” “güvenim azaldı” (%5,6) 
diyen grupta görülmektedir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.53: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Hükümete Güven

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümete yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

15 -18 36,1 37,7 26,2
19 -22 37,7 40,0 22,3
23 -25 35,0 37,1 27,9
26 -30 35,8 38,5 25,7

Ortalama 36,0 38,2 25,8

Değişim Bandı (Min-
Max) 35,0-37,7 37,1-40,0 22,3-27,9

Bant Uzunluğu 2,7 2,9 5,6

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Hükümet’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.54). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “Hükümete güvene” ilişkin görüşleri arasın-
da anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Hükümete güveni eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak Hükümete güven konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı 
görülmektedir (TABLO-5.54). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, lise eğitimi alanların %38’inin, ilköğretim/
ortaokul eğitimi alanların %37,9’unun hükümete güveni artmış; ön lisans eğitimi 
alanların %41,6’sının güveninde bir değişme olmamış ve yüksek lisans/doktora eği-
timi alanların %36,8’inin güveninde azalma olmuştur. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak hükümete güvene ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.54’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre hükümete “güvenim arttı” diyenlerin değişim 
bandı %31,6-38, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %31,6-41,6, “azaldı” diyen-
lerin değişim bandı %21,2-36,8’dir. 
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Değişim bandına ilişkin en geniş aralık (> %10), hükümete “güvenim değişmedi” 
(%10) ve “güvenim azaldı” (%15,6) gruplarında görülmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, hükümete 
“güvenim değişmedi” (%10), “güvenim azaldı” (%15,6) diyen grupların zihinlerinin 
biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.54: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Hükümete Güven

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümete yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
İlköğretim/Ortaokul 37,9 40,9 21,2
Lise 38,0 36,9 25,1
Ön lisans 33,6 41,6 24,8
Lisans 37,1 37,5 25,4
Yüksek lisans/ doktora 31,6 31,6 36,8

Ortalama 36,0 38,2 25,8

Değişim Bandı (Min-Max) 31,6-38 31,6-41,6 21,2-36,8
Bant Uzunluğu 6,4 10 15,6

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında “Hükümete” yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.55). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “hükümete güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Hükümete” güveni, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel dağı-
lıma uygun olarak hükümete güven konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı 
görülmektedir (TABLO-5.55). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, sosyal alan eğitimi alanların %39,4’ünün 
hükümete güveni artmış, sağlık eğitimi alanların %40,1’inin güveninde bir değişme 
olmamış ve teknik alan eğitimi alanların %28,3’ünün güveninde azalma olmuştur. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak hükümete güvene ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.55’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre hükümete “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı 
%32,4-39,4, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %35,9-40,1, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %22,6-28,3’tür. 
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Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, hükümete “güvenim arttı” (%7) ve “gü-
venim azaldı” (%5,7) gruplarında görülmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir. 

TABLO-5.55: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Hükümete Güven

Eğitim/Öğretim 
Alanı

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümete yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Teknik alan 34,3 37,4 28,3
Sağlık 32,4 40,1 27,5
Sosyal 39,4 38,1 22,6
İmam hatip/ilahiyat 35,5 38,1 26,4
Genel 36,4 37,4 26,3
Spor 37,5 35,9 26,6

Ortalama 36,1 37,9 26,0

Değişim Bandı (Min-Max) 32,4-39,4 35,9-40,1 22,6-28,3
Bant Uzunluğu 7 4,2 5,7

Mesleğe bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında “Hü-

kümete” yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar ince-
lendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.56). 

Meslek ile gençlerin “hükümete güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğ-
rusal bir ilişki kurulamamaktadır.

En yüksek oranlar dikkate alındığında, memur olanların %41,2’sinin hükümete 
güveni artmış, öğrenci olanların %41’inin güveninde bir değişme olmamış ve çalış-
mayan/işsiz olanların %31,3’ünün güveninde azalma olmuştur. 

Mesleğe bağlı olarak hükümete güvene ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değiş-
medi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.56’da 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre hükümete “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %34-41,2, 
“değişmedi” diyenlerin değişim bandı %33,3-41, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%21,1-31,3’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, hükümete “güvenim azaldı” (%10,2) di-
yen gruplara aittir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, hükümete 
“güvenim azaldı” (%10,2) diyen grubun zihninin çok az karışık olduğu görülmek-
tedir.

TABLO-5.56: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Hükümete Güven

Meslek
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümete 

Yönelik güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Öğrenci 34,0 41,0 25,0
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 34,7 34,1 31,1
Çalışmayan/işsiz 34,4 34,4 31,3
Memur 41,2 35,1 23,7
Özel sektör çalışanı 38,0 40,8 21,1
İşçi (çalışan) 37,5 38,9 23,6
Ev kadını/kızı 40,9 33,3 25,8
Esnaf 36,9 38,9 24,2

Ortalama 36,0 38,2 25,8

Değişim Bandı (Min-Max) 34-41,2 33,3-41 21,1-31,3
Bant Uzunluğu 7,2 7,7 10,2

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe gi-
rişimi sonrasında Hükümete yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmek-
tedir (TABLO-5.57). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “Hükümete” güvene ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Hükümete güveni”, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak “Hükümete güven” konusunda ciddi bir değişimin olmadığı 
görülmektedir (TABLO-5.57). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 5001 TL ve üstü olanların %42,9’unun 
“Hükümete güveni” artmış, 2001-3000 TL olanların %44,9’unun güveninde bir de-
ğişme olmamış ve 3001–5000 TL olanların %33,7’sinin güveninde azalma olmuştur. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Hükümete güvene” ilişkin seçenek-
lerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-5.57’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.
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Ailenin ortalama aylık gelirine göre “Hükümete” “güvenim arttı” diyenlerin de-
ğişim bandı %33,0-42,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %27-44,9, “azaldı” 
diyenlerin değişim bandı %22,2-33,7’dir. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, “Hükümete” “güvenim arttı” (%9,9), “gü-
venim değişmedi” (%17,9) ve güvenim azaldı (%11,5) gruplarında görülmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, “Hükümete” 
“güvenim değişmedi” (%17,9), “güvenim azaldı” (%11,5) diyen grupların zihinleri-
nin karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.57: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Hükümete Güven

Ailenin
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında HÜKÜMETE Yönelik güve-
niniz değişti mi? (%) 

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -1000 34,2 39,8 26,0
1001 -1500 37,0 37,3 25,8
1501 -2000 37,9 37,2 24,9
2001 -3000 33,0 44,9 22,2
3001 -5000 39,3 27,0 33,7
5001 ve Üstü 42,9 32,1 25,0

Ortalama 35,9 38,4 25,7

Değişim Bandı (Min-Max) 33,0-42,9 27-44,9 22,2-33,7
Bant Uzunluğu 9,9 17,9 11,5

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Size göre 15 

Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümete yönelik güveniniz değişti mi?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.58). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin Hükümete güvene 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Hükümete güveni, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Hükümete güven konusunda ciddi bir de-
ğişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-5.58). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 2001 TL ve üstü olanların %41,7’sinin 
Hükümete güveni artmış, 501–750 TL olanların %41,0’inin güveninde bir değişme 
olmamış ve 2001 TL ve üstü olanların %33,3’ünün güveninde azalma olmuştur. 



257

DARBENİN GENÇLERİN GÜVEN DUYGUSU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “hükümete güve-
ne” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.58’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre hükümete “güvenim arttı” 
diyenlerin değişim bandı %30,7-41,7, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %25,0-
41,0 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %23,3-33,3’tür. 

Değişim bandına ilişkin en geniş aralık, hükümete “güvenim arttı” (%11,0), “gü-
venim değişmedi” (%16) ve “güvenim azaldı” (%16) gruplarında görülmektedir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, hükümete 
“güvenim arttı” (%11), “güvenim değişmedi” (%16), “güvenim azaldı” (%10) diyen 
grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.58: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 

Hükümete Güven

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para Miktarı 

(TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında HÜKÜMETE Yönelik güve-
niniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

0 -400 36,6 40,2 23,3

401 -500 37,0 38,4 24,6

501 -750 30,7 41,0 28,3

751 -1000 38,1 29,7 32,2

1001 -2000 35,2 35,2 29,6

2001 ve Üstü 41,7 25,0 33,3

Ortalama 35,9 38,3 25,8

Değişim Bandı (Min-Max) 30,7-41,7 25,0-41,0 23,3-33,3

Bant Uzunluğu 11 16 10

“Şu anda yaşanılan konuta” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişi-
mi sonrasında Hükümete yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.59). 

Şu anda yaşanılan konut ile gençlerin hükümete güvene ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.
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Hükümete güveni, şu anda yaşanılan konuta göre analiz ettiğimizde, genel dağı-
lıma uygun olarak hükümete güven konusunda ciddi bir değişim olduğu görülme-
mektedir (TABLO-5.59). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “apart dairede yalnız kalanların” 
%42,9’unun hükümete güveni artmış, “yurtta kalanların” %39’unun ve “ailesiyle 
birlikte evde kalanların” %39’unun güveninde bir değişme olmamış ve “evde yalnız 
kalanların” %33,3’ünün güveninde azalma olmuştur. 

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak “hükümete güvene” ilişkin seçeneklerin 
(güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-5.59’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Şu anda yaşanılan konuta göre hükümete “güvenim arttı” diyenlerin değişim ban-
dı %31,5-42,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %26,7-39,0 ve “azaldı” diyen-
lerin değişim bandı %22,9-33,3’tür. 

Hükümete güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %11,4 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %12,3, “güvenim 
azaldı” diyenlerde %10,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, hükümete 
“güvenim arttı” (%11,4), “güvenim değişmedi” (%12,3), “güvenim azaldı” (%10,4) 
diyen grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.59: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Hükümete Güven

Yaşanan Konut
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümete yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Yurtta 36,9 39,0 24,1
Ailemle birlikte evde 38,0 39,0 22,9
Evde yalnız 40,0 26,7 33,3
Evde arkadaş (lar)ımla Birlikte 33,6 35,9 30,5
Apart dairede yalnız 42,9 28,6 28,6
Apart dairede arkadaşla 31,5 37,7 30,8

Ortalama 36,0 38,1 25,8

Değişim Bandı (Min-Max) 31,5-42,9 26,7-39,0 22,9-33,3
Bant Uzunluğu 11,4 12,3 10,4

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Size göre 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında Hükümete yönelik güveniniz değişti mi?” so-
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rusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.60). 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ile gençlerin Hükümete güvene iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Hükümete güveni, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak hükümete güven konusunda ciddi bir değişimin 
olmadığı görülmektedir (TABLO-5.60). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği 
yer” “Köy/kasaba olanların” %40,1’sinin hükümete güveni artmış, “İlçe olanların” 
%40,8’sinin güveninde bir değişme olmamış ve “İlçe olanların” %26,8’inin güvenin-
de azalma olmuştur. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “hükümete güvene” 
ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-5.60’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkın-
da bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre hükümete “güvenim arttı” di-
yenlerin değişim bandı %32,4-40,1, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %36,5-
40,8 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %21,6-27,4’tür. 

Hükümete güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %7,7 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %4,3, “güvenim azal-
dı” diyenlerde %5,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.60: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 
Hükümete Güven

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümete yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 40,1 38,3 21,6
İlçe 32,4 40,8 26,8
Şehir 36,1 36,5 27,4
Yurt dışı

Ortalama 36,0 38,2 25,8

Değişim Bandı (Min-Max) 32,4-40,1 36,5-40,8 21,6-27,4
Bant Uzunluğu 7,7 4,3 5,8
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“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Hükümete yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.61). 

“Şu anda yaşanılan yer” ile gençlerin hükümete güvene ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Hükümete güveni, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılı-
ma uygun olarak hükümete güven konusunda ciddi bir değişimin olduğu görülme-
mektedir (TABLO-5.61). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yeri” “şehir olanların” 
%36,3’ünün hükümete güveni artmış, “köy/kasaba olanların” %45,0’inin güveninde 
bir değişme olmamış ve “şehir olanların” %27,0’sinin güveninde azalma olmuştur. 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak hükümete güvene ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.61’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre hükümete “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı 
%35,0-36,3, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %36,7-45,0 ve “azaldı” diyenle-
rin değişim bandı %19,4-27,0’dır. 

Hükümete güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %1,3 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %8,3, “güvenim azal-
dı” diyenlerde %7,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.61: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Hükümete Güven

Şu Anda
Yaşanılan Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Hükümete Yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 35,7 45,0 19,4
İlçe 35,0 40,9 24,1
Şehir 36,3 36,7 27,0

Ortalama 36,0 38,1 25,8

Değişim Bandı (Min-Max) 35,0-36,3 36,7-45,0 19,4-27,0
Bant Uzunluğu 1,3 8,3 7,6
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5.3.2.4. Diyanet’e İlişkin Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güve-

niniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe 
Girişimi sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

Cinsiyete göre “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; 
kadınların %35,0’inin “Diyanet”e yönelik güveni artarken, erkeklerin %34,0’ünün 
güveni artmıştır (TABLO-5.62). 

Cinsiyete bağlı olarak Diyanet’e karşı güven konusunda ciddi bir değişiklik söz 
konusu değildir.

TABLO-5.62: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Diyanet’e Güven

Cinsiyet
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanete yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Kadın 35,0 41,1 23,9
Erkek 34,0 41,1 24,9

Ortalama 34,5 41,1 24,4

Yaşa bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.63). 

Yaş ile gençlerin “Diyanet’e güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal 
bir ilişki kurulamamaktadır.

“Diyanet’e güveni” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak 
“Diyanet’e güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-5.63). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 19-22 yaş grubunun %36,4’ünün 
“Diyanet’e güveni” artmış ve bu yaş grubunun %43,2’sinin güveninde bir değişme 
olmamış ve 15-18 yaş grubunun %25,8’inin güveninde bir azalma olmuştur. 

Yaşa bağlı olarak “Diyanet’e güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değiş-
medi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.63’te 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “Diyanet’e güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %34,1-36,4, “değiş-
medi” diyenlerin değişim bandı %40,1-43,2, “azaldı” diyenlerin değişim bandı %20,5 
-25,8’dır. 

Diyanet’e güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %2,3 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %3,1, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %5,3’tür. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.63: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Diyanet’e Güven

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

15 -18 34,1 40,1 25,8
19 -22 36,4 43,2 20,5
23 -25 34,1 40,3 25,6
26 -30 34,1 41,2 24,7

Ortalama 34,5 41,1 24,4

Değişim Bandı (Min-Max) 34,1-36,4 40,1-43,2 20,5-25,8
Bant Uzunluğu 2,3 3,1 5,3

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Diyanet’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.64). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “Diyanet’e güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Diyanet’e güveni”, eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “Diyanet’e güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı 
görülmektedir (TABLO-5.64). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, lisans eğitimi alanların %36,6’sının, 
“Diyanet’e güveni” artmış; ön lisans eğitimi alanların %47,1’inin güveninde bir de-
ğişme olmamış ve yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %34,7’sinin güveninde 
azalma olmuştur. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak diyanete güvene ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.64’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre Diyanet’e güvenim arttı diyenlerin değişim bandı 
%31,4-36,6, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %33,7-47,1, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %21,2-34,7’dir. 

Diyanet’e güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %5,2 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %13,4, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %13,5’tir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, “güvenim 
değişmedi” (%13,4), “güvenim azaldı” (%13,5) diyen grupların zihinlerinin biraz 
karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.64: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Diyanet’e Güven

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
İlköğretim/Ortaokul 34,8 43,9 21,2
Lise 35,8 39,1 25,1
Ön lisans 31,4 47,1 21,5
Lisans 36,6 38,8 24,6
Yüksek Lisans/Doktora 31,6 33,7 34,7

Ortalama 34,5 41,1 24,4

Değişim Bandı (Min-Max) 31,4-36,6 33,7-47,1 21,2-34,7
Bant Uzunluğu 5,2 13,4 13,5

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Diyanet’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.65). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “Diyanet’e güven” ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Diyanet’e güveni”, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “Diyanet’e güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görül-
mektedir (TABLO-5.65). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, sosyal alan eğitimi alanların %38,7’sinin 
“Diyanet’e güveni” artmış, teknik alan eğitimi alanların %43,9’unun güveninde bir 
değişme olmamış ve teknik alan eğitimi alanların %26,5’inin güveninde azalma ol-
muştur. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Diyanet’e güven” ilişkin seçeneklerin (güve-
nim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.65’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “Diyanet’e güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı 
%29,6-38,7, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %37,5-43,9, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %22,3-26,5’tir. 
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Diyanet’e güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %9,1, “güvenim değişmedi” diyenlerde %6,4 ve “güvenim azaldı” 
diyenlerde %4,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.65: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Diyanet’e Güven

Eğitim/Öğretim Alanı
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Teknik Alan 29,6 43,9 26,5
Sağlık 31,9 43,4 24,7
Sosyal 38,7 39,0 22,3
İmam Hatip/İlahiyat 34,6 39,4 26,0
Genel 34,3 41,9 23,7
Spor 37,5 37,5 25,0

Ortalama 34,6 40,9 24,6

Değişim Bandı (Min-Max) 29,6-38,7 37,5-43,9 22,3-26,5
Bant Uzunluğu 9,1 6,4 4,2

Mesleğe bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
Diyanet’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar in-
celendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.66). 

Meslek ile gençlerin “Diyanet’e güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğru-
sal bir ilişki kurulamamaktadır.

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ev kadını/kızı olanların %39,8’inin 
“Diyanet’e güveni” artmış, işçi (çalışan) olanların %47,2’sinin güveninde bir değişme 
olmamış ve çalışmayan/işsiz olanların %30,2’sinin güveninde azalma olmuştur. 

Mesleğe bağlı olarak “Diyanet’e güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değiş-
medi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.66’da 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre “Diyanet’e güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %29,2-39,5, 
“değişmedi” diyenlerin değişim bandı %35,4-47,2, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%18,3-30,2’dir. 

Diyanet’e güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %10,3, “güvenim değişmedi” diyenlerde %11,8 ve “güvenim azaldı” 
diyenlerde %11,9’dur. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, Diyanet’e 
“güvenim arttı” (%10,3), “güvenim değişmedi” (%11,8), “güvenim azaldı” (%11,9) 
diyen grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.66: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Diyanet’e Güven

Meslek
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Öğrenci 33,0 43,6 23,4
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 34,1 36,5 29,3
Çalışmayan/işsiz 34,4 35,4 30,2
Memur 39,5 38,6 21,9
Özel sektör çalışanı 35,2 46,5 18,3
İşçi (çalışan) 29,2 47,2 23,6
Ev kadını/kızı 39,8 35,5 24,7
Esnaf 35,7 40,1 24,2

Ortalama 34,5 41,1 24,4

Değişim Bandı (Min-Max) 29,2-39,5 35,4-47,2 18,3-30,2
Bant Uzunluğu 10,3 11,8 11,9

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe gi-
rişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmek-
tedir (TABLO-5.67). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “Diyanet’e güvene” ilişkin görüşleri ara-
sında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Diyanet’e güveni”, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak “Diyanet’e güven” konusunda ciddi bir değişimin olmadığı 
görülmektedir (TABLO-5.67). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 5001 TL ve üstü olanların %42,9’unun 
“Diyanet’e güveni” artmış, 2001–3000 TL olanların %46,5’inin güveninde bir de-
ğişme olmamış ve 3001–5000 TL olanların %31,5’inin güveninde azalma olmuştur. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Diyanet’e güven” ilişkin seçeneklerin 
(güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-5.67’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.
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Ailenin ortalama aylık gelirine göre “Diyanet’e güvenim” “arttı” diyenlerin deği-
şim bandı %31,2-42,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %32,6-46,5 ve “azaldı” 
diyenlerin değişim bandı %20,5-31,5’dir. 

Diyanet’e güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %11,7, “güvenim değişmedi” diyenlerde %13,9 ve “güvenim azaldı” 
diyenlerde %11,0’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, Diyanet’e 
“güvenim arttı” (%11,7), “güvenim değişmedi” (%13,9) ve “güvenim azaldı” (%11) 
diyen grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.67: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Diyanet’e Güven

Ailenin
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -1000 31,2 44,3 24,4
1001 -1500 36,6 38,5 24,8
1501 -2000 36,8 39,1 24,1
2001 -3000 33,0 46,5 20,5
3001 -5000 36,0 32,6 31,5
5001 ve Üstü 42,9 35,7 21,4

Ortalama 34,4 41,2 24,3

Değişim Bandı (Min-Max) 31,2-42,9 32,6-46,5 20,5-31,5
Bant Uzunluğu 11,7 13,9 11

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Size göre 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveniniz değişti mi?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.68). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin “Diyanet’e güvene” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Diyanet’e güveni”, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Diyanet’e güven” konusunda ciddi bir de-
ğişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-5.68). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, eline geçen ortalama aylık para miktarı 
2001 TL ve üstü olanların %41,7’sinin “Diyanet’e güveni” artmış, 0–400 TL olanların 
%44,2’sinin güveninde bir değişme olmamış ve 751–1000 TL olanların %30,5’inin 
güveninde azalma olmuştur. 
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Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Diyanet’e güvene” 
ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-5.68’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkın-
da bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “Diyanet’e güvenim” “arttı” 
diyenlerin değişim bandı %28,8-41,7, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %29,2-
44,2 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %21,9-30,5’dir. 

Diyanet’e güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %12,9 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %15, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %8,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, Diyanet’e 
“güvenim arttı” (%12,9), “güvenim değişmedi” (%15) diyen grupların zihinlerinin 
biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.68: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 

Diyanet’e Güven

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para Miktarı (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
Diyanete yönelik güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -400 33,9 44,2 21,9
401 -500 36,8 39,9 23,3
501 -750 28,8 43,9 27,4
751 -1000 35,6 33,9 30,5
1001 -2000 35,2 35,2 29,6
2001 ve Üstü 41,7 29,2 29,2

Ortalama 34,4 41,1 24,5

Değişim Bandı (Min-Max) 28,8-41,7 29,2-44,2 21,9-30,5
Bant Uzunluğu 12,9 15 8,6

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 

sonrasında Diyanet’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.69). 

Şu anda yaşanılan konut ile gençlerin “Diyanet’e güvene” ilişkin görüşleri arasın-
da anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.
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“Diyanet’e güveni”, “şu anda yaşanılan konuta” göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “Diyanet’e güven” konusunda ciddi bir değişim olduğu görül-
memektedir (TABLO-5.69). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “apart dairede yalnız kalanların” 
%42,9’unun “Diyanet’e güveni” artmış, “apart dairede arkadaşla kalanların” 
%43,8’inin güveninde bir değişme olmamış ve “evde yalnız kalanların” %33,3’ünün 
güveninde azalma olmuştur. 

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak “Diyanet’e güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.69’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan konuta” göre “Diyanet’e güvenim” “arttı” diyenlerin değişim 
bandı %26,0-42,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %26,7-43,8 ve “azaldı” 
diyenlerin değişim bandı %21,0-33,3’tür. 

Diyanet’e güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %16,9 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %17,1, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %12,3’dür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, Diyanet’e 
“güvenim arttı” (%16,9), “güvenim değişmedi” (%17,1), “güvenim azaldı” (%12,3) 
diyen grupların zihinlerinin karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.69: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Diyanet’e Güven

Yaşanan Konut
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Yurtta 35,7 41,0 23,3
Ailemle birlikte evde 37,1 42,0 21,0
Evde yalnız 40,0 26,7 33,3
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 33,2 39,5 27,4
Apart dairede yalnız 42,9 28,6 28,6
Apart dairede arkadaşla 26,0 43,8 30,1

Ortalama 34,5 41,0 24,5

Değişim Bandı (Min-Max) 26,0-42,9 26,7-43,8 21,0-33,3
Bant Uzunluğu 16,9 17,1 12,3

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Size göre 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusu-
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na gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.70). 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ile gençlerin “Diyanet’e güvene” iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Diyanet’e güveni”, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre analiz etti-
ğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Diyanet’e güven” konusunda ciddi bir değişi-
min olmadığı görülmektedir (TABLO-5.70). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği 
yer” “köy/kasaba olanların” %37,7’sinin “Diyanet’e güveni” artmış, “ilçe olanların” 
%42,4’ünün güveninde bir değişme olmamış ve “ilçe olanların” %26,0’sının güve-
ninde azalma olmuştur. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Diyanet’e güvene” iliş-
kin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-5.70’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre Diyanet’e “güvenim arttı” di-
yenlerin değişim bandı %31,6-37,7, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %40,0-
42,4 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %21,0-26,0’dır. 

Diyanet’e güvene ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %6,1 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %2,4, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %5’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.70: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 
Diyanet’e Güven

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim arttı Değişmedi Güvenim azaldı
Köy/Kasaba 37,7 41,4 21,0
İlçe 31,6 42,4 26,0
Şehir 34,6 40,0 25,4
Yurt dışı 100,0

Ortalama 34,5 41,1 24,4

Değişim Bandı (Min-Max) 31,6-37,7 40,0-42,4 21,0-26,0
Bant Uzunluğu 6,1 2,4 5
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“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Diyanet’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.71). 

“Şu anda yaşanılan yer” ile gençlerin “Diyanet’e güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Diyanet’e güveni”, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılı-
ma uygun olarak “diyanete güven” konusunda ciddi bir değişimin olduğu görülme-
mektedir (TABLO-5.71). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yeri” “şehir olanların” 
%35,3’ünün “Diyanet’e güven” artmış, “köy/kasaba olanların” %50,4’ünün güvenin-
de bir değişme olmamış ve “şehir olanların” %26’sinin güveninde azalma olmuştur. 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “diyanete güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.71’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “Diyanet’e güvenim” “arttı” diyenlerin değişim ban-
dı %32,5-35,3, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %38,7-50,4 ve “azaldı” diyen-
lerin değişim bandı %17,1-26,0’dır. 

“Diyanet’e güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %2,8 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %11,7, “güvenim 
azaldı” diyenlerde %8,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, Diyanet’e 
“güvenim değişmedi” (%11,7) diyen grubun zihinlerinin biraz karışık olduğu gö-
rülmektedir.

TABLO-5.71: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Diyanet’e Güven

Şu Anda Yaşanılan Yer
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Diyanet’e yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Köy/Kasaba 32,6 50,4 17,1
İlçe 32,5 44,8 22,7
Şehir 35,3 38,7 26,0

Ortalama 34,6 40,8 24,6

Değişim Bandı (Min-Max) 32,5-35,3 38,7-50,4 17,1-26,0
Bant Uzunluğu 2,8 11,7 8,9
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5.3.2.5. Gençliğin Ordu’ya Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 

değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

Cinsiyete göre “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yö-
nelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; 
kadınların %24,6’sının “orduya güveni” artarken, erkeklerin %23,4’ünün güveni art-
mıştır (TABLO-5.72). 

Cinsiyete bağlı olarak “Orduya güven” konusunda ciddi bir değişiklik sözkonusu 
değildir. Ancak orduya güvensizlikte dikkate alınması gereken bir artış sözkonusu-
dur.

TABLO-5.72: Cinsiyet Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Ordu’ya Güven

Cinsiyet
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Kadın 24,6 44,5 31,0
Erkek 23,4 48,5 28,1

Ortalama 24,0 46,5 29,5

Yaşa bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.73). 

Yaş ile gençlerin “Orduya güven” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

“Ordu’ya güveni” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak 
“Ordu’ya güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-5.73). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 26 -30 yaş grubunun %28,2’sinin “Ordu’ya 
güveni” artmış, 23 -25 yaş grubunun %50,4’ünün güveninde bir değişme olmamış 
ve 19-22 yaş grubunun %35,6’sının güveninde bir azalma olmuştur. Ordu’ya güve-
nim artı diyen gençlere nazaran Ordu’ya güvenim azaldı diyen gençler sayısında, 
daha büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.

Yaşa bağlı olarak “Ordu’ya güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, 
güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.73’te görül-
mektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “Ordu’ya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %20,3-28,2, “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %44,1-50,4, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%27,5-35,6’dır. 
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“Ordu’ya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %7,9 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %6,3, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %8,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.73: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Ordu’ya Güven

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

15 -18 21,6 47,8 30,6
19 -22 20,3 44,1 35,6
23 -25 21,7 50,4 27,8
26 -30 28,2 44,3 27,5

Ortalama 24,0 46,5 29,5

Değişim Bandı (Min-Max) 20,3-28,2 44,1-50,4 27,5-35,6
Bant Uzunluğu 7,9 6,3 8,1

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 
değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar eğitim/öğretim durumuna bağlı 
olarak incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.74). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “orduya güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Orduya güveni”, eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “orduya güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı 
görülmektedir (TABLO-5.74). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, lisans eğitimi alanların %27,5’inin, “ordu-
ya güveni” artmış; ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %54,4’ünün güveninde bir 
değişme olmamış ve yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %32,3’ünün güveninde 
azalma olmuştur. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “orduya güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.74’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “orduya güvenim” arttı” diyenlerin değişim bandı 
%16,7-24,1, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %43,7-54,4, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %23,5-32,3’tür. 
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“Orduya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %7,4 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %10,7, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %8,8’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, orduya “gü-
venim değişmedi” (%10,7) diyen grubun zihinlerinin çok çok az karışık olduğu gö-
rülmektedir.

TABLO-5.74: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Ordu’ya Güven

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
İlköğretim/Ortaokul 22,1 54,4 23,5
Lise 24,1 45,3 30,6
Ön lisans 22,1 48,3 29,6
Lisans 27,5 43,7 28,8
Yüksek Lisans/Doktora 16,7 51,0 32,3

Ortalama 24,1 46,4 29,5

Değişim Bandı (Min-Max) 16,7-24,1 43,7-54,4 23,5-32,3
Bant Uzunluğu 7,4 10,7 8,8

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.75). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “orduya güven” ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Orduya güveni”, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “orduya güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görül-
mektedir (TABLO-5.75). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, sosyal alan eğitimi alanların %27,1’inin 
“orduya güveni” artmış, genel alan eğitimi alanların %49,5’inin güveninde bir değiş-
me olmamış ve teknik alan eğitimi alanların %33,8’inin güveninde azalma olmuştur. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “orduya güvene” ilişkin seçeneklerin (güve-
nim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.75’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Eğitim/öğretim alanına göre “orduya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı 
%21,5-27,1, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %43,0-49,5, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %29,4-33,8’dır. 

“Orduya güven” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %5,6 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %6,5, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %4,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.75: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Ordu’ya Güven

Eğitim/Öğretim Alanı
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Teknik Alan 21,5 44,7 33,8
Sağlık 22,0 47,3 30,8
Sosyal 27,1 43,0 29,9
İmam hatip/İlahiyat 23,0 45,7 31,3
Genel 26,0 49,5 24,5
Spor 23,0 47,6 29,4

Ortalama 24,1 45,9 30,1

Değişim Bandı (Min-Max) 21,5-27,1 43,0-49,5 29,4-33,8
Bant Uzunluğu 5,6 6,5 4,4

Mesleğe bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.76). 

Meslek ile gençlerin “orduya güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal 
bir ilişki kurulamamaktadır.

En yüksek oranlar dikkate alındığında, işçi (çalışan) olanların %32,9’unun “ordu-
ya güveni” artmış, özel sektör çalışanı olanların %50,0’sinin güveninde bir değişme 
olmamış ve çalışmayan/işsiz olanların %34,7’sinin güveninde azalma olmuştur. 

Mesleğe bağlı olarak “orduya güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değiş-
medi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.76’da 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre “orduya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %18,4-32,9 “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %41,1-50,0, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%20,8-34,7’sidir. 
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“Orduya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %14,5 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %8,9, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %13,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, orduya “gü-
venim arttı” (%14,5), “güvenim azaldı” (%13,9) diyen grupların zihinlerinin biraz 
karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.76: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Ordu’ya Güven

Meslek
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Öğrenci 22,2 46,8 31,0
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 20,8 48,8 30,4
Çalışmayan/işsiz 18,4 46,9 34,7
Memur 23,3 48,3 28,4
Özel sektör çalışanı 29,2 50,0 20,8
İşçi (çalışan) 32,9 43,8 23,3
Ev kadını/kızı 27,4 41,1 31,6
Esnaf 29,3 44,6 26,1

Ortalama 24,0 46,5 29,5

Değişim Bandı (Min-Max) 18,4-32,9 41,1-50,0 20,8-34,7
Bant Uzunluğu 14,5 8,9 13,9

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe giri-
şimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.77). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “orduya güvene” ilişkin görüşleri arasın-
da anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Orduya güveni”, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak “orduya güven” konusunda ciddi bir değişimin olmadığı gö-
rülmektedir (TABLO-5.77). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ailesinin ortalama aylık geliri 2001 -3000 
TL olanların %28,7’sinin “orduya güveni” artmış, 5001 TL ve üstü olanların %50,0’si-
nin güveninde bir değişme olmamış ve 0 -1000 TL olanların %32,1’inin güveninde 
azalma olmuştur. 
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Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “orduya güvene” ilişkin seçeneklerin 
(güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-5.77’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “orduya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim 
bandı %20,5-28,7, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %40,9-50,0, “azaldı” di-
yenlerin değişim bandı %22,9-32,1’dir. 

“Orduya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %8,2, “güvenim değişmedi” diyenlerde %9,1, “güvenim azaldı” di-
yenlerde %9,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant ara-
lığının dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun 
homojenliğinin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun 
heterojenliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.77: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Ordu’ya Güven

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -1000 20,5 47,4 32,1
1001 -1500 27,7 40,9 31,4
1501 -2000 22,0 49,2 28,7
2001 -3000 28,7 48,4 22,9
3001 -5000 23,9 48,9 27,2
5001 ve Üstü 25,0 50,0 25,0

Ortalama 24,0 46,5 29,5

Değişim Bandı (Min-Max) 20,5-28,7 40,9-50,0 22,9-32,1
Bant Uzunluğu 8,2 9,1 9,2

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Size göre 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz değişti mi?” so-
rusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.78). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin “orduya güvene” iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Orduya güveni”, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “orduya güven” konusunda ciddi bir deği-
şimin olmadığı görülmektedir (TABLO-5.78). 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, eline geçen ortalama aylık para miktarı 
2001 TL ve üstü olanların %29,2’sinin “orduya güveni” artmış ve bunların %54,2’si-
nin güveninde bir değişme olmamış ve 501-750 TL olanların %30,7’sinin güveninde 
azalma olmuştur. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Orduya güvene” 
ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-5.78’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkın-
da bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “orduya güvenim”
“arttı” diyenlerin değişim bandı %18,2-29,2, “değişmedi” diyenlerin değişim ban-

dı %44,1-54,2 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %16,7-30,7’dir. 
“Orduya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 

arttı” diyenlerde %11, “güvenim değişmedi” diyenlerde %10,1 ve “güvenim azaldı” 
diyenlerde %14’dur.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, orduya “gü-
venim arttı” (%11), “güvenim değişmedi” (%10,1), “güvenim azaldı” (%14) diyen 
grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.78: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 

Ordu’ya Güven

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para Miktarı 

(TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -400 23,4 48,1 28,5
401 -500 25,5 44,1 30,3
501 -750 23,3 46,0 30,7
751 -1000 23,7 47,5 28,8
1001 -2000 18,2 52,7 29,1
2001 ve Üstü 29,2 54,2 16,7

Ortalama 24,1 46,6 29,3

Değişim Bandı (Min-Max) 18,2-29,2 44,1-54,2 16,7-30,7
Bant Uzunluğu 11 10,1 14

“Şu anda yaşanılan konuta” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe giri-
şimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.79). 
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Şu anda yaşanılan konut ile gençlerin “orduya güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Orduya güveni”, “şu anda yaşanılan konuta” göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “orduya güven” konusunda ciddi bir değişim olduğu görülme-
mektedir (TABLO-5.79). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “evde yalnız kalanların” %28,6’sının “or-
duya güveni” artmış, “apart dairede yalnız kalanların” %57,1’inin güveninde bir de-
ğişme olmamış ve “evde yalnız kalanların” %42,9’unun güveninde azalma olmuştur. 

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak “orduya güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.79’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan konuta” göre “orduya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim 
bandı %14,3-28,6, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %28,6-57,1 ve “azaldı” 
diyenlerin değişim bandı %26,7-42,9’dur. 

“Orduya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %14,3, “güvenim değişmedi” diyenlerde %28,5, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %16,2’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, orduya “gü-
venim arttı” (%14,3), “güvenim azaldı” (%16,2) diyen grupların zihinlerinin biraz 
karışık olduğu; “güvenim değişmedi” (%28,5) diyen grubun ise zihinlerinin çok ka-
rışık olduğu görülmektedir.

Üç alternatife ilişkin bant değişimini göz önüne aldığımızda “Ordu’ya gü-
ven” konusunda gençlerde önceki demografik özelliklere nazaran daha fazla 
bir zihin karışıklığı olduğu görülmektedir.

TABLO-5.79: Yaşanan Konuta Bağlı Olarak 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Ordu’ya Güven

Yaşanan Konut
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Yurtta 23,8 46,4 29,8
Ailemle birlikte evde 27,1 46,2 26,7
Evde yalnız 28,6 28,6 42,9
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 20,1 51,3 28,6
Apart dairede yalnız 14,3 57,1 28,6
Apart dairede arkadaşla 26,2 40,9 32,9

Ortalama 24,0 46,5 29,6

Değişim Bandı (Min-Max) 14,3-28,6 28,6-57,1 26,7-42,9
Bant Uzunluğu 14,3 28,5 16,2
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“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Size göre 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz değişti mi?” so-
rusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.80). 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ile gençlerin “orduya güvenine” iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Orduya güveni”, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak “orduya güven” konusunda ciddi bir değişimin 
olmadığı görülmektedir (TABLO-5.80). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının geçiril-
diği yeri” “şehir olanların” %25,3’ünün “orduya güveni” artmış, “ilçe olanların” 
%49,1’inin güveninde bir değişme olmamış ve “köy/kasaba olanların” %32,4’ünün 
güveninde azalma olmuştur. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “orduya güvene”
ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki 

dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.80’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “orduya güvenim”
“arttı” diyenlerin değişim bandı %21,2-25,3, “değişmedi” diyenlerin değişim ban-

dı %43,3-49,1 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %27,9-32,4’tür. 
“Orduya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 

arttı” diyenlerde %4,1 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %5,8, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %4,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.80: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Ordu’ya Güven
Hayatın

Büyük Bir Kısmının
Geçirildiği Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 24,2 43,3 32,4
İlçe 21,2 49,1 29,8
Şehir 25,3 46,8 27,9

Ortalama 24,0 46,5 29,5

Değişim Bandı (Min-Max) 21,2-25,3 43,3-49,1 27,9-32,4
Bant Uzunluğu 4,1 5,8 4,5
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“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.81). 

“Şu anda yaşanılan yer” ile gençlerin “orduya güven”e ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Orduya güveni”, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “orduya güven” konusunda ciddi bir değişimin olduğu görülmemek-
tedir (TABLO-5.81). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yer” “şehir olanların” 
%24,8’inin “orduya güveni” artmış, “ilçe olanların” %49,3’ünün güveninde bir de-
ğişme olmamış ve “köy/kasaba olanların” %30,8’inin güveninde azalma olmuştur. 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “orduya güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.81’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “orduya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı 
%20,0-24,8, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %45,6-49,3 ve “azaldı” diyenle-
rin değişim bandı %28,5-30,8’dir. 

“Orduya güven” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %4,8 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %3,7, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %2,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.81: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Ordu’ya Güven

Şu Anda Yaşanılan Yer
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ordu’ya yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Köy/Kasaba 20,0 49,2 30,8
İlçe 22,2 49,3 28,5
Şehir 24,8 45,6 29,6

Ortalama 24,0 46,5 29,5

Değişim Bandı (Min-Max) 21,2-25,3 43,3-49,1 27,9-32,4
Bant Uzunluğu 4,1 5,8 4,5
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5.3.2.6. Gençliğin Mit’e Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e yönelik güveniniz 

değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

Cinsiyete göre “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e yöne-
lik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; ka-
dınların %39,8’inin “MİT’e yönelik güveni azalırken, erkeklerin %39,1’inin güveni 
azalmıştır (TABLO-5.82). 

Cinsiyete bağlı olarak “MİT’e güven” konusunda ciddi bir değişiklik sözkonusu 
değildir. Ancak “MİT’e güvensizlikte” dikkate alınması gereken %40’lar civarında 
ciddi bir artış sözkonusudur.

TABLO-5.82: Cinsiyet Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında MİT’e Güven

Cinsiyet
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e Yönelik güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Kadın 18,6 41,7 39,8
Erkek 16,7 44,2 39,1

Ortalama 17,6 42,9 39,5

Yaşa bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e yö-
nelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.83). 

Yaş ile gençlerin “MİT’e güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

“MİT’e güveni”, yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “MİT’e 
güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-5.83). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 26-30 yaş grubunun %20,3’ünün “MİT’e 
güveni” artmış, 23-25 yaş grubunun %44,2’sinin güveninde bir değişme olmamış ve 
15-18 yaş grubunun %44,6’sının güveninde bir azalma olmuştur. 

“MİT’e güvenim” arttı diyen gençlere nazaran MİT’e güvenim azaldı diyen gençler 
sayısında, daha büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.

Yaşa bağlı olarak “MİT’e güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, 
güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.83’te görül-
mektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “MİT’e güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %14,5-20,3, “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %40,8-44,2, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%35,7-44,6’dır. 
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“MİT’e güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %5,8 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %3,4, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %8,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

“MİT’e güvensizlikte” dikkate alınması gereken, %40’lar civarında ciddi bir 
artışın olmasıdır.

TABLO-5.83: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında MİT’e Güven

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e Yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

15 -18 14,5 41,0 44,6
19 -22 15,0 40,8 44,1
23 -25 17,3 44,2 38,5
26 -30 20,3 44,0 35,7

Ortalama 17,6 42,9 39,5

Değişim Bandı (Min-Max) 14,5-20,3 40,8-44,2 35,7-44,6
Bant Uzunluğu 5,8 3,4 8,9

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında MİT’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.84). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “MİT’e güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“MİT’e güveni” eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “MİT’e güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmek-
tedir (TABLO-5.84). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, lisans eğitimi alanların %20,6’sının, “MİT’e 
güveni” artmış; ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %46,3’ünün güveninde bir de-
ğişme olmamış ve lise eğitimi alanların %42,1’inin güveninde azalma olmuştur. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “MİT’e güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.84’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Eğitim/öğretim durumuna göre “MİT’e güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı 
%14,6-20,6, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %39,7-46,3, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %37,1-42,1’dir. 

“MİT’e güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %6, “güvenim değişmedi” diyenlerde %6,6, “güvenim azaldı” di-
yenlerde %5’tir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “MİT’e güven” konusunda gençlerin 
“güvenim arttı”, “değişmedi”, “azaldı” tarzındaki üç farklı alternatifle ilgili ver-
dikleri cevapların değişim aralığının, birbirine bu kadar yakın çıkmış olması, 
MİT’e güven konusunda bir zihin karışıklığının olmadığı manasındadır. Genç-
lerin %40’lık bir kesiminin MİT’e güveninin azalmış olması ciddi bir tehlikedir.

TABLO-5.84: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında MİT’e Güven

Eğitim/Öğretim Durumu
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

İlköğretim/Ortaokul 16,4 46,3 37,3
Lise 17,0 40,9 42,1
Ön lisans 15,7 47,2 37,1
Lisans 20,6 39,7 39,7
Yüksek Lisans/Doktora 14,6 45,8 39,6

Ortalama 17,7 42,8 39,5

Değişim Bandı (Min-Max) 14,6-20,6 39,7-46,3 37,1-42,1
Bant Uzunluğu 6 6,6 5

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında MİT’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.85). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “MİT’e güvenine” ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“MİT’e güveni”, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “MİT’e güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmek-
tedir (TABLO-5.85). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, sosyal alan eğitimi alanların %22,5’inin 
“MİT’e güveni” artmış, sağlık alan eğitimi alanların %47,8’inin güveninde bir değiş-
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me olmamış ve teknik alan eğitimi alanların %43,9’unun güveninde azalma olmuş-
tur. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “MİT’e güvene” ilişkin seçeneklerin (güve-
nim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.85’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “MİT’e güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı 
%10,1-22,5, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %39,7-47,8, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %34,0-43,9’dur. 

“MİT’e güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %12,4 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %8,1, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %9,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, MİT’e “gü-
venim arttı” (%12,4), “güvenim azaldı” (%9,9) diyen grupların zihinlerinin biraz 
karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin %40lık bir kesiminin MİT’e güveninin azalmış olması ciddi bir 
tehlikedir.

TABLO-5.85: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında MİT’e Güven

Eğitim/Öğretim Alanı
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Teknik Alan 16,1 40,0 43,9
Sağlık 10,1 47,8 42,1
Sosyal 22,5 39,7 37,8
İmam Hatip/İlahiyat 17,2 42,5 40,3
Genel 20,0 46,0 34,0
Spor 15,9 44,4 39,7

Ortalama 17,6 42,9 39,5

Değişim Bandı (Min-Max) 10,1-22,5 39,7-47,8 34,0-43,9
Bant Uzunluğu 12,4 8,1 9,9

Mesleğe bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.86). 

Meslek ile gençlerin “MİT’e güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal 
bir ilişki kurulamamaktadır.
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, işçi (çalışan) olanların %27,8’inin “MİT’e 
güveni” artmış, özel sektör çalışanı olanların %49,3’ünün güveninde bir değişme 
olmamış ve ev kadını/kızı olanların %45,6’sının güveninde azalma olmuştur. 

Mesleğe bağlı olarak “MİT’e güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değiş-
medi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.86’da 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre “MİT’e güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %14,4-27,8 “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %36,1-49,3, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%28,6-45,6’sıdır. 

“MİT’e güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %13,4 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %13,2, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %17’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, MİT’e “gü-
venim arttı” (%13,4), “güvenim değişmedi” (%13,2), “güvenim azaldı” (%17) diyen 
grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

Mesleklere göre “MİT’e güven” konusunda gençlerdeki kafa karışıklığı, di-
ğer demografik özelliklere göre biraz daha fazladır.

TABLO-5.86: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında MİT’e Güven

Meslek
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e Yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Öğrenci 14,4 43,9 41,7
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 17,2 37,9 45,0
Çalışmayan/işsiz 17,2 47,3 35,5
Memur 24,1 47,3 28,6
Özel sektör çalışanı 19,7 49,3 31,0
İşçi (çalışan) 27,8 36,1 36,1
Ev kadını/kızı 17,8 36,7 45,6
Esnaf 19,4 43,2 37,4

Ortalama 17,6 42,9 39,5

Değişim Bandı (Min-Max) 14,4-27,8 36,1-49,3 28,6-45,6
Bant Uzunluğu 13,4 13,2 17

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe gi-
rişimi sonrasında MİT’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.87). 
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Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “MİT’e güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“MİT’e güveni”, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “MİT’e güven” konusunda ciddi bir değişimin olmadığı görül-
mektedir (TABLO-5.87). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ailesinin ortalama aylık geliri 2001–
3000 TL olanların %21,7’sinin “MİT’e güven” artmış, 5001 TL ve üstü olanların 
%51,9’unun güveninde bir değişme olmamış ve 0–1000 TL olanların %42,8’inin 
güveninde azalma olmuştur. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “MİT’e güvene” ilişkin seçeneklerin 
(güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-5.87’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “MİT’e güvenim” “arttı” diyenlerin değişim 
bandı %14,7-21,7, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %40,2-51,9, “azaldı” di-
yenlerin değişim bandı %29,6-42,8’dir. 

“MİT’e güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %7, “güvenim değişmedi” diyenlerde %11,7, “güvenim azaldı” di-
yenlerde %13,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, MİT’e “gü-
venim değişmedi” (%11,7), “güvenim azaldı” (%13,8) diyen grupların zihinlerinin 
biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.87: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında MİT’e Güven

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e Yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
 0 -1000 14,7 42,5 42,8
1001 -1500 20,7 40,2 39,0
1501 -2000 15,7 45,6 38,7
2001 -3000 21,7 42,2 36,1
3001 -5000 18,9 45,6 35,6
5001 ve Üstü 18,5 51,9 29,6

Ortalama 17,7 42,9 39,4

Değişim Bandı (Min-Max) 14,7-21,7 40,2-51,9 29,6-42,8
Bant Uzunluğu 7 11,7 13,8
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Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Size göre 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e yönelik güveniniz değişti mi?” so-
rusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.88). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin “MİT’e güvene” iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“MİT’e güveni”, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre analiz etti-
ğimizde, genel dağılıma uygun olarak “MİT’e güven” konusunda ciddi bir değişimin 
olmadığı görülmektedir (TABLO-5.88). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, eline geçen ortalama aylık para miktarı 
401–500 TL olan gençlerin %21,1’inin “MİT’e güveni” artmış ve 751–1000 TL olan 
gençlerin %49,6’sının güveninde bir değişme olmamış ve 2001 TL ve üstü olan genç-
lerin %45,8’inin güveninde azalma olmuştur. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “MİT’e güvene” iliş-
kin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-5.88’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “MİT’e güvenim” “arttı” 
diyenlerin değişim bandı %15,1-21,1, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %33,3-
49,6 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %33,3-45,8’dir. 

“MİT’e güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %6, “güvenim değişmedi” diyenlerde %16,3 ve “güvenim azaldı” 
diyenlerde %12,5’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, MİT’e “gü-
venim değişmedi” (%16,3), “güvenim azaldı” (%12,5) diyen grupların zihinlerinin 
biraz karışık olduğu görülmektedir.
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TABLO-5.88: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 

MİT’e Güven

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para Miktarı 

(TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e Yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -400 15,1 45,4 39,5
401 -500 21,1 39,4 39,4
501 -750 15,8 43,5 40,7
751 -1000 17,1 49,6 33,3
1001 -2000 16,7 42,6 40,7
2001 ve Üstü 20,8 33,3 45,8

Ortalama 17,7 43,0 39,3

Değişim Bandı (Min-Max) 15,1-21,1 33,3-49,6 33,3-45,8
Bant Uzunluğu 6 16,3 12,5

“Şu anda yaşanılan konuta” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe giri-
şimi sonrasında MİT’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.89). 

Şu anda yaşanılan konut ile gençlerin “MİT’e güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“MİT’e güveni”, “şu anda yaşanılan konuta” göre analiz ettiğimizde, genel dağılı-
ma uygun olarak “MİT’e güven” konusunda ciddi bir değişim olduğu görülmemek-
tedir (TABLO-5.89). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “evde yalnız kalanların” %20,0’sinin 
“MİT’e güveni” artmış, “ailesiyle birlikte evde kalanların” %44,6’sının güveninde bir 
değişme olmamış ve “apart dairede yalnız kalanların” %57,1’inin güveninde azalma 
olmuştur. 

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak “MİT’e güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.89’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir. 

“Şu anda yaşanılan konuta” göre “MİT’e güvenim” “arttı” diyenlerin değişim ban-
dı %14,3-20,0, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %28,6-44,6 ve “azaldı” diyen-
lerin değişim bandı %37,5-57,1’dır. 

“MİT’e güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %5,7, “güvenim değişmedi” diyenlerde %16, “güvenim azaldı” di-
yenlerde %19,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, MİT’e “güve-
nim değişmedi” (%16), “güvenim azaldı” (%19,6) diyen grupların zihinlerinin karı-
şık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.89: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında MİT’e Güven

Yaşanan Konut
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e yönelik güveniniz 

değişti mi?
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Yurtta 18,3 44,2 37,5
Ailemle birlikte evde 17,3 44,6 38,1
Evde yalnız 20,0 26,7 53,3
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 17,1 43,7 39,2
Apart dairede yalnız 14,3 28,6 57,1
Apart dairede arkadaşla 15,2 36,6 48,3

Ortalama 17,6 43,0 39,4

Değişim Bandı (Min-Max) 14,3-20,0 28,6-44,6 37,5-57,1
Bant Uzunluğu 5,7 16 19,6

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Size göre 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında MİT’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.90). 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ile gençlerin “MİT’e güvene” ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“MİT’e güveni”, “Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak “MİT’e güven” konusunda ciddi bir değişimin 
olmadığı görülmektedir (TABLO-5.90). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının geçirildi-
ği yer” “şehir olanların” %18,8’inin “MİT’e güveni” artmış, “köy/kasaba olanların” 
%44,5’inin güveninde bir değişme olmamış ve “ilçe olanların” %40,8’inin güveninde 
azalma olmuştur. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “MİT’e güvene” ilişkin 
seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-5.90’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “MİT’e güvenim” “arttı” diyen-
lerin değişim bandı %15,1-18,8, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %41,6-44,5 
ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %37,6-40,8’dir. 

“MİT’e güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %3,7 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %2,9, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %3,2’dir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.90: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında MİT’e 
Güven

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e Yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 17,9 44,5 37,6
İlçe 15,1 44,1 40,8
Şehir 18,8 41,6 39,6

Ortalama 17,6 42,9 39,5

Değişim Bandı (Min-Max) 15,1-18,8 41,6-44,5 37,6-40,8
Bant Uzunluğu 3,7 2,9 3,2

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında MİT’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.91). 

“Şu anda yaşanılan yer” ile gençlerin “MİT’e güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“MİT’e güveni”, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “MİT’e güven” konusunda ciddi bir değişimin olduğu görülmemekte-
dir (TABLO-5.91). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yer” “şehir olanların” 
%18,6’sının “MİT’e güveni” artmış, “köy/kasaba olanların” %46,5’inin güveninde bir 
değişme olmamış ve “ilçe olanların” %44,0’ünün güveninde azalma olmuştur. 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “MİT’e güvene” ilişkin seçeneklerin (güve-
nim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.91’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “MİT’e güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı 
%14,2-18,6, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %41,0-46,5 ve “azaldı” diyenle-
rin değişim bandı %38,4-44’tür. 

“MİT’e güven” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %4,4 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %5,5, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %5,6’dır. 
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“MİT’e güven” konusunda her üç alternatifin bant genişliğinin birbirine çok ya-
kın çıkması dikkat çekicidir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.91: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında MİT’e Güven

Şu Anda Yaşanılan Yer
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT’e yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Köy/Kasaba 14,2 46,5 39,4
İlçe 15,0 41,0 44,0
Şehir 18,6 43,0 38,4

Ortalama 17,6 43,0 39,4

Değişim Bandı (Min-Max) 14,2-18,6 41,0-46,5 38,4-44
Bant Uzunluğu 4,4 5,5 5,6

5.3.2.7. Gençliğin Polis’e Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz 

değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

Cinsiyete göre “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yö-
nelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; 
kadınların %50,3’ünün “polise” güveni artarken, erkeklerin %45,3’ünün güveni art-
mıştır (TABLO-5.92). 

Cinsiyete bağlı olarak “polise güven” konusunda ciddi bir değişiklik sözkonusu 
değildir. Erkeklere nazaran kadınların, Polise olan güveninde %5 gibi bir fazlalık 
vardır. 

TABLO-5.92: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Polis’e Güven

Cinsiyet
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polise yönelik güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Kadın 50,3 35,9 13,8
Erkek 45,3 37,5 17,2
Ortalama 47,8 36,7 15,5
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Yaşa bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.93). 

Gençlerin yaşı ile “polise güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

“Polise güveni” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “polise 
güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-5.93). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 19-22 yaş grubu gençlerin %49,5’inin 
“polise güveni” artmış, 15-18 yaş grubunun %40,8’inin güveninde bir değişme ol-
mamış ve 19-22 yaş grubunun %15,9’unun güveninde bir azalma olmuştur. 

Polise güvenim azaldı, diyen gençlere nazaran polise güvenim artı, diyen gençler 
sayısında, büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.

Yaşa bağlı olarak “polise güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, 
güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.93’te görül-
mektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “polise güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %43,9-49,5, “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %34,5-40,8, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%15,3-15,9’dur. 

“Polise güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %5,6 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %6,3, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %0,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

Darbe gecesi ve sonrasında polisin darbecilere karşı ortaya koyduğu tavır, 
polise olan güvenin %30 civarında net bir artışına neden olmuştur.

TABLO-5.93: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Polis’e Güven

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

15 -18 43,9 40,8 15,3
19 -22 49,5 34,5 15,9
23 -25 46,9 37,5 15,6
26 -30 49,4 35,2 15,4

Ortalama 47,8 36,7 15,5

Değişim Bandı (Min-Max) 43,9-49,5 34,5-40,8 15,3-15,9
Bant Uzunluğu 5,6 6,3 0,6
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Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Polis’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.94). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “polise güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Polise güveni” eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “polise güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmek-
tedir (TABLO-5.94). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, lisans eğitimi alanların %51,4’ünün, “po-
lise güveni” artmış; ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %44,8’inin güveninde bir 
değişme olmamış ve yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %20,6’sının güveninde 
azalma olmuştur. 

Polise güvenim azaldı, diyen gençlere nazaran, polise güvenim artı, diyen gençler 
sayısında, büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “polise güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.94’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “polise güvenim” arttı” diyenlerin değişim bandı 
%38,1-51,4, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %34,1-44,8, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %7,5-20,6’dır. 

“Polise güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %13,3 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %10,7, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %13,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, polise “güve-
nim arttı” (%13,3), “güvenim değişmedi” (%10,7), “güvenim azaldı” (%13,1) diyen 
grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.
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TABLO-5.94: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Polis’e Güven

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
İlköğretim/Ortaokul 47,8 44,8 7,5
Lise 46,8 36,3 16,9
Ön lisans 47,0 37,6 15,5
Lisans 51,4 34,1 14,5
Yüksek Lisans/Doktora 38,1 41,2 20,6

Ortalama 47,8 36,7 15,5

Değişim Bandı (Min-Max) 38,1-51,4 34,1-44,8 7,5-20,6
Bant Uzunluğu 13,3 10,7 13,1

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Polis’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.95). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “polise güvene” ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Polise güveni”, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “polise güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmek-
tedir (TABLO-5.95). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, sosyal alan eğitimi alan gençlerin %52,7’si-
nin “polise güveni” artmış, genel alan eğitimi alanların %41,0’inin güveninde bir 
değişme olmamış ve teknik alan eğitimi alanların %21,5’inin güveninde azalma ol-
muştur. 

Polise güvenim azaldı, diyen gençlere nazaran polise güvenim artı, diyen gençler 
sayısında, büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.

Eğitim/öğretim Alanına bağlı olarak “polise güvene” ilişkin seçeneklerin (güve-
nim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.95’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “polise güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı 
%43,3-52,7, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %32,8-41,0, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %12,0-21,5’dir. 

“Polise güven” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %9,4 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %8,2, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %9,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.95: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Polis’e Güven

Eğitim/Öğretim 
Alanı

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Teknik alan 43,3 35,2 21,5
Sağlık 44,8 39,8 15,5
Sosyal 52,7 32,8 14,5
İmam hatip/ilahiyat 49,1 34,3 16,5
Genel 47,0 41,0 12,0
Spor 46,5 37,2 16,3

Ortalama 47,7 36,2 16,0

Değişim Bandı (Min-Max) 43,3-52,7 32,8-41,0 12,0-21,5
Bant Uzunluğu 9,4 8,2 9,5

Mesleğe bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.96). 

Meslek ile gençlerin “polise güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal 
bir ilişki kurulamamaktadır.

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ev kadını/kızı olanların %55,8’inin “polise 
güveni” artmış, çalışmayan/işsiz olanların %43,6’sının güveninde bir değişme olma-
mış ve çalışmayan/işsiz olanların %18,1’inin güveninde azalma olmuştur. 

Polise güvenim azaldı diyen gençlere nazaran polise güvenim artı diyen gençler 
sayısında, büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.

Mesleğe bağlı olarak “polise güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değiş-
medi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.96’da 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre “Polise güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %38,3-55,8 “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %31,4-43,6, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%6,9-18,1’dir. 

“Polise güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %17,5 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %12,2, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %11,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, polise “güve-
nim arttı” (%17,5), “güvenim değişmedi” (%12,2), “güvenim azaldı” (%11,2) diyen 
grupların zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.96: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Polis’e Güven

Meslek
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Öğrenci 45,1 37,5 17,4
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 47,3 35,9 16,8
Çalışmayan/işsiz 38,3 43,6 18,1
Memur 50,9 35,3 13,8
Özel sektör çalışanı 52,8 40,3 6,9
İşçi (çalışan) 54,2 34,7 11,1
Ev kadını/kızı 55,8 35,8 8,4
Esnaf 51,3 31,4 17,3

Ortalama 47,8 36,7 15,5

Değişim Bandı (Min-Max) 38,3-55,8 31,4-43,6 6,9-18,1
Bant Uzunluğu 17,5 12,2 11,2

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe gi-
rişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.97). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “polise güvene” ilişkin görüşleri arasın-
da anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Polise güveni”, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “polise güven” konusunda ciddi bir değişimin olmadığı görül-
mektedir (TABLO-5.97). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ailesinin ortalama aylık geliri 1001–1500 
TL olanların %53,6’sının “polise güven” artmış, 5001 TL ve üstü olanların %40,7’si-
nin güveninde bir değişme olmamış ve bunların %18,5’inin güveninde azalma ol-
muştur. 

Polise güvenim azaldı, diyen gençlere nazaran polise güvenim artı, diyen gençler 
sayısında, büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “polise güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.97’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “polise güvenim” “arttı” diyenlerin değişim 
bandı %40,7-53,6, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %33,7-40,7, “azaldı” di-
yenlerin değişim bandı %12,0-18,5’dir. 
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“Polise güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %12,9, “güvenim değişmedi” diyenlerde %7, “güvenim azaldı” di-
yenlerde %6,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, polise “gü-
venim arttı” (%12,9) diyen grubun zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.97: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Polis’e Güven

Ailenin
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -1000 45,6 36,2 18,2
1001 -1500 53,6 33,7 12,7
1501 -2000 45,7 37,8 16,5
2001 -3000 48,9 39,1 12,0
3001 -5000 44,6 39,1 16,3
5001 ve Üstü 40,7 40,7 18,5

Ortalama 47,8 36,6 15,5

Değişim Bandı (Min-Max) 40,7-53,6 33,7-40,7 12,0-18,5
Bant Uzunluğu 12,9 7 6,5

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Size göre 15 

Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz değişti mi?” so-
rusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.98). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin “polise güvene” iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Polise güveni”, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre analiz etti-
ğimizde, genel dağılıma uygun olarak “polise güven” konusunda ciddi bir değişimin 
olmadığı görülmektedir (TABLO-5.98). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, eline geçen ortalama aylık para miktarı 
1001–2000 TL olan gençlerin %51,9’unun “polise güveni” artmış, 751–1000 TL 
olan gençlerin %44,9’unun güveninde bir değişme olmamış ve 2001 TL ve üstü olan 
gençlerin %20,0’sinin güveninde azalma olmuştur. 

Polise güvenim azaldı, diyen gençlere nazaran polise güvenim artı, diyen gençler 
sayısında, büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.
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Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “polise güvene” iliş-
kin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-5.98’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “polise güvenim”
“arttı” diyenlerin değişim bandı %40,0-51,9, “değişmedi” diyenlerin değişim ban-

dı %35,2-44,9 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %13,0-20,0’dir. 
“Polise güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 

arttı” diyenlerde %11,9, “güvenim değişmedi” diyenlerde %9,7 ve “güvenim azaldı” 
diyenlerde %7’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, polise “gü-
venim arttı” (%11,9) diyen grubun zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.98: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 

Polis’e Güven

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para Miktarı 

(TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -400 47,0 35,4 17,6
401 -500 50,5 36,0 13,5
501 -750 46,7 36,8 16,5
751 -1000 41,5 44,9 13,6
1001 -2000 51,9 35,2 13,0
2001 ve Üstü 40,0 40,0 20,0

Ortalama 47,8 36,8 15,5

Değişim Bandı (Min-Max) 40,0-51,9 35,2-44,9 13,0-20,0
Bant Uzunluğu 11,9 9,7 7

“Şu anda yaşanılan konuta” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişi-
mi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.99). 

Şu anda yaşanılan konut ile gençlerin “polise güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Polise güveni”, “şu anda yaşanılan konuta” göre analiz ettiğimizde, genel dağılı-
ma uygun olarak “polise güven” konusunda ciddi bir değişim olduğu görülmemek-
tedir (TABLO-5.99). 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, “evde yalnız kalanların” %60,0’ının “po-
lise güveni” artmış, “apart dairede yalnız kalanların” %42,9’unun güveninde bir de-
ğişme olmamış ve “evde yalnız kalanların” %20’sinin güveninde azalma olmuştur. 

Polise güvenim azaldı diyen gençlere nazaran Polise güvenim artı diyen gençler 
sayısında, büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak “polise güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.99’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan konuta” göre “Polise güvenim” “arttı” diyenlerin değişim ban-
dı %42,9-60,0, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %20,0-43,0 ve “azaldı” diyen-
lerin değişim bandı %13,9-20,0’dir. 

“Polise güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %17,1, “güvenim değişmedi” diyenlerde %23, “güvenim azaldı” di-
yenlerde %6,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, polise “güve-
nim arttı” (%17,1), “güvenim değişmedi” (%23) diyen grupların zihinlerinin karışık 
olduğu görülmektedir.

TABLO-5.99: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Polis’e Güven

Yaşanan Konut
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Yurtta 49,0 35,4 15,6
Ailemle birlikte evde 48,6 36,5 14,9
Evde yalnız 60,0 20,0 20,0
Evde arkadaş (lar)ımla birlikte 43,0 43,0 13,9
Apart dairede yalnız 42,9 42,9 14,3
Apart dairede arkadaşla 46,6 35,1 18,2

Ortalama 47,8 36,7 15,5

Değişim Bandı (Min-Max) 42,9-60,0 20,0-43,0 13,9-20,0
Bant Uzunluğu 17,1 23 6,1

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Size göre 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.100). 
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“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ile gençlerin “polise güvene” ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Polise güveni”, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak “polise güven” konusunda ciddi bir değişimin 
olmadığı görülmektedir (TABLO-5.100). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının geçirildi-
ği yer” “köy/kasaba olanların” %52,4’ünün “polise güveni” artmış, “ilçe olanların” 
%38,4’ünün güveninde bir değişme olmamış ve “ilçe olanların” %16,8’inin güvenin-
de azalma olmuştur. 

Polise güvenim azaldı diyen gençlere nazaran polise güvenim artı, diyen gençlerin 
sayısında, büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “polise güvene” ilişkin 
seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-5.100’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “polise güvenim” “arttı” diyen-
lerin değişim bandı %44,9-52,4, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %34,2-38,4 
ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %13,3-16,8’dir. 

“Polise güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %7,5 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %4,2, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %3,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.100: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Polis’e 
Güven

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 52,4 34,2 13,3
İlçe 44,9 38,4 16,8
Şehir 46,9 37,1 16,0

Ortalama 47,8 36,7 15,5

Değişim Bandı (Min-Max) 44,9-52,4 34,2-38,4 13,3-16,8
Bant Uzunluğu 7,5 4,2 3,5
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“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Polis’e yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.101). 

“Şu anda yaşanılan yer” ile gençlerin “polise güven” ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Polise güveni”, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “polise güven” konusunda ciddi bir değişimin olduğu görülmemekte-
dir (TABLO-5.101). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yer” “şehir olanların” 
%48,9’unun “polise güveni” artmış, “ilçe olanların” %40,3’ünün güveninde bir de-
ğişme olmamış ve “ilçe olanların” %17,4’ünün güveninde azalma olmuştur. 

Polise güvenim azaldı diyen gençlere nazaran Polise güvenim artı diyen gençler 
sayısında, büyük bir artış olduğu dikkat çekmektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “polise güvene” ilişkin seçeneklerin (Güve-
nim arttı, Değişmedi, Güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.101’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “polise güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı 
%42,3-48,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %35,8-40,3 ve “azaldı” diyenle-
rin değişim bandı %14,5-17,4’dur. 

“Polise güven” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %6,6 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %4,5, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %2,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.101: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Polis’e Güven

Şu Anda 
Yaşanılan Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Polis’e yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 48,1 37,4 14,5
İlçe 42,3 40,3 17,4
Şehir 48,9 35,8 15,3

Ortalama 47,8 36,6 15,5

Değişim Bandı (Min-Max) 42,3-48,9 35,8-40,3 14,5-17,4
Bant Uzunluğu 6,6 4,5 2,9
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5.3.2.8. Gençliğin Yargı’ya Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz 

değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

Cinsiyete göre “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de; kadınların %23,6’sının “yargıya” güveni artmış, %41’inin güveni değişmemiş ve 
%35,4’ünün de yargıya güveni azalmıştır. Buna karşılık erkeklerin %23,4’ünün yar-
gıya güveni artmış, %41,6’sının yargıya güveni değişmemiş ve %37,0’sinin yargıya 
güveni azalmıştır. (TABLO-5.102). 

Cinsiyete bağlı olarak “Yargıya güven” konusunda ciddi bir değişiklik söz-
konusu değildir. 

TABLO-5.102: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Yargı’ya Güven

Cinsiyet
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Kadın 23,6 41,0 35,4
Erkek 21,4 41,6 37,0

Ortalama 22,5 41,3 36,2

Yaşa bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.103). 

Yaş ile gençlerin “yargıya güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

“Yargıya güveni” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “yargıya 
güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-5.103). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, gençlerin 19-22 yaş grubunun %28,2’si-
nin “yargıya güveni” artmış, 26-30 yaş grubunun %43,9’unun güveninde bir değiş-
me olmamış ve 19-22 yaş grubunun %38,6’sının güveninde bir azalma olmuştur. 

Yargıya güvenim artı, diyen gençlere nazaran yargıya güvenim azaldı, diyen genç-
ler sayısında, %11 civarında bir azalmanın olması dikkat çekicidir.

Yaşa bağlı olarak “yargıya güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, 
güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.103’te görül-
mektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “yargıya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %20,0-28,2 “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %33,2-43,9, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%34,4-38,6’dır. 
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“Yargıya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %8,2 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %10,7, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %4,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, yargıya “gü-
venim değişmedi” (%10,7) diyen grubun zihinlerinin çok az karışık olduğu görül-
mektedir.

TABLO-5.103: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Yargı’ya Güven

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

15 -18 22,8 42,8 34,4
19 -22 28,2 33,2 38,6
23 -25 22,4 41,5 36,2
26 -30 20,0 43,9 36,1

Ortalama 22,5 41,3 36,2

Değişim Bandı (Min-Max) 20,0-28,2 33,2-43,9 34,4-38,6
Bant Uzunluğu 8,2 10,7 4,2

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.104). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “yargıya güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Yargıya güveni” eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel dağılı-
ma uygun olarak “yargıya güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı gö-
rülmektedir (TABLO-5.104). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, lise eğitimi alan gençlerin %25,1’inin, 
“yargıya güveni” artmış; ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %46,3’ünün güvenin-
de bir değişme olmamış ve yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %41,7’sinin gü-
veninde azalma olmuştur. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “yargıya güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.104’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Eğitim/öğretim durumuna göre “yargıya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim ban-
dı %20,9-25,1, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %36,5-46,3, “azaldı” diyenle-
rin değişim bandı %32,8-41,7’dir. 

“Yargıya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %4,2 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %9,8, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %8,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.104: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Yargı’ya Güven

Eğitim/Öğretim Durumu
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında YARGI’ya Yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

İlköğretim/Ortaokul 20,9 46,3 32,8
Lise 25,1 39,2 35,6
Ön lisans 21,4 44,7 33,9
Lisans 21,7 40,3 38,0
Yüksek Lisans/Doktora 21,9 36,5 41,7

Ortalama 22,5 41,2 36,3

Değişim Bandı (Min-Max) 20,9-25,1 36,5-46,3 32,8-41,7
Bant Uzunluğu 4,2 9,8 8,9

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.105). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “yargıya güvene” ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Yargıya güveni”, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “yargıya güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görül-
mektedir (TABLO-5.105). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, sosyal/imam hatip/ilahiyat alan eğitimi 
alanların %25,9’unun “Yargıya güveni” artmış, genel alan eğitimi alanların %46,0’sı-
nın güveninde bir değişme olmamış ve spor alan eğitimi alanların %42,5’inin güve-
ninde azalma olmuştur. 
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Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “yargıya güvene” ilişkin seçeneklerin (güve-
nim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.105’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “yargıya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı 
%17,3-25,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %37,7-46,0, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %31,5-42,5’dir. 

“Yargıya güven” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %8,6 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %8,3, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %11’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, yargıya “gü-
venim azaldı” (%11) diyen grubun zihinlerinin çok az karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.105: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Yargı’ya Güven

Eğitim/Öğretim Alanı
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Teknik alan 21,4 39,7 38,9
Sağlık 18,6 45,9 35,5
Sosyal 25,9 38,7 35,5
İmam hatip/ilahiyat 25,9 37,7 36,4
Genel 22,5 46,0 31,5
Spor 17,3 40,2 42,5

Ortalama 22,7 41,0 36,3

Değişim Bandı (Min-Max) 17,3-25,9 37,7-46,0 31,5-42,5
Bant Uzunluğu 8,6 8,3 11

Mesleğe bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.106). 

Meslek ile gençlerin “yargıya güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal 
bir ilişki kurulamamaktadır.

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ev kadını/kızı olanların %28,4’ünün “yar-
gıya güveni” artmış, özel sektör çalışanı olanların %54,2’sinin güveninde bir değişme 
olmamış ve çalışmayan/işsiz olanların %46,3’ünün güveninde azalma olmuştur. 

Mesleğe bağlı olarak “yargıya güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değiş-
medi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.106’da 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Mesleğe göre “yargıya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %20,1-28,4 “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %32,6-54,2, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%25,0-46,3’tür. 

“Yargıya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %8,3 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %21,6, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %21,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, yargı-
ya “güvenim değişmedi” (%21,6), “güvenim azaldı” (%21,3) diyen grupların 
zihinlerinin çok karışık olduğu görülmektedir. Bu gruplardaki gençlerin, 15 
Temmuz Askeri Darbe Girişimi ile ilgili yürütülen yargı sürecinde, hassas dav-
ranılmadığı takdirde, çok daha olumsuz olabileceklerinin göz önüne alınması 
gerekmektedir.

TABLO-5.106: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Yargı’ya Güven

Meslek
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Öğrenci 22,0 41,9 36,1
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 20,1 43,2 36,7
Çalışmayan/işsiz 21,1 32,6 46,3
Memur 23,2 44,6 32,1
Özel sektör çalışanı 20,8 54,2 25,0
İşçi (çalışan) 27,0 39,2 33,8
Ev kadını/kızı 28,4 33,7 37,9
Esnaf 21,8 39,7 38,5

Ortalama 22,5 41,3 36,2

Değişim Bandı (Min-Max) 20,1-28,4 32,6-54,2 25,0-46,3
Bant Uzunluğu 8,3 21,6 21,3

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe giri-
şimi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.107). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “yargıya güvene” ilişkin görüşleri arasın-
da anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Yargıya güveni”, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “yargıya güven” konusunda ciddi bir değişimin olmadığı görül-
mektedir (TABLO-5.107). 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, ailesinin ortalama aylık geliri 1501–2000 
TL olanların %25,8’inin “yargıya güven” artmış, 2001–3000 TL olanların %44,8’inin 
güveninde bir değişme olmamış ve 0–1000 TL olanların %37,5’inin güveninde azal-
ma olmuştur. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “yargıya güvene” ilişkin seçeneklerin 
(güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-5.107’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “yargıya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim 
bandı %20,0-25,8, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %39,4-44,8, “azaldı” di-
yenlerin değişim bandı %33,9-37,5’dir. 

“Yargıya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %5,8, “güvenim değişmedi” diyenlerde %5,4, “güvenim azaldı” di-
yenlerde %3,6’dır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.107: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Yargı’ya Güven
Ailenin

Ortalama Aylık Geliri 
(TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz 
değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim aAzaldı
0 -1000 20,3 42,2 37,5
1001 -1500 23,2 39,4 37,3
1501 -2000 25,8 39,3 34,9
2001 -3000 21,3 44,8 33,9
3001 -5000 23,1 41,8 35,2
5001 ve Üstü 20,0 44,0 36,0

Ortalama 22,4 41,3 36,3

Değişim Bandı (Min-Max) 20,0-25,8 39,4-44,8 33,9-37,5
Bant Uzunluğu 5,8 5,4 3,6

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Size göre 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz değişti mi?” so-
rusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.108). 
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Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile “Yargı’ya güvene” ilişkin görüş-
leri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Yargıya güveni”, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “yargıya güven” konusunda ciddi bir deği-
şimin olmadığı görülmektedir (TABLO-5.108). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, gencin eline geçen ortalama aylık para 
miktarı 501–750 TL olanların %28,3’ünün “yargıya güveni” artmış, 2001 TL ve üstü 
olanların %45,8’inin güveninde bir değişme olmamış ve 1001–2000 TL olanların 
%42,6’sının güveninde azalma olmuştur. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “yargıya güvene” 
ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-5.108’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “yargıya güvenim” “arttı” 
diyenlerin değişim bandı %16,9-28,3, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %35,2-
45,8 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %33,3-42,6’dır. 

“Yargıya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %11,4, “güvenim değişmedi” diyenlerde %10,6 ve “güvenim azaldı” 
diyenlerde %9,3’tür.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, yargıya “gü-
venim arttı” (%11,4), “güvenim değişmedi” (%10,6) diyen grupların zihinlerinin çok 
az karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.108: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi 
Sonrasında Yargı’ya Güven

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para 

Miktarı (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında YARGI’ya yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -400 23,4 42,1 34,5
401 -500 20,8 42,8 36,5
501 -750 28,3 36,3 35,4
751 -1000 16,9 43,2 39,8
1001 -2000 22,2 35,2 42,6
2001 ve Üstü 20,8 45,8 33,3

Ortalama 22,6 41,3 36,1

Değişim Bandı (Min-Max) 16,9-28,3 35,2-45,8 33,3-42,6
Bant Uzunluğu 11,4 10,6 9,3
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“Şu anda yaşanılan konuta” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişi-

mi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-

ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 

(TABLO-5.109). 

Şu anda yaşanılan konut ile gençlerin “yargıya güvene” ilişkin görüşleri arasında 

anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Yargıya güveni”, “şu anda yaşanılan konuta” göre analiz ettiğimizde, genel dağılı-

ma uygun olarak “yargıya güven” konusunda ciddi bir değişim olduğu görülmemek-

tedir (TABLO-5.109). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “apart dairede yalnız kalan gençlerin” 

%28,6’sının “yargıya güveni” artmış, “apart dairede arkadaşla kalanların” %42,2’sinin 

güveninde bir değişme olmamış ve “apart dairede yalnız kalanların” %57,1’inin gü-

veninde azalma olmuştur. 

Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak “yargıya güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-

venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 

TABLO-5.109’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan konuta” göre “yargıya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim 

bandı %19,7-28,6, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %14,3-42,2 ve “azaldı” 

diyenlerin değişim bandı %34,1-57,1’dir. 

“Yargıya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 

arttı” diyenlerde %8,9, “güvenim değişmedi” diyenlerde %27,9, “güvenim azaldı” 

diyenlerde %23’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, yargıya 

“güvenim değişmedi” (%27,9), “güvenim azaldı” (%23) diyen grupların zihinle-

rinin çok karışık olduğu görülmektedir. Bu gruplardaki gençlerin, 15 Temmuz 

Askeri Darbe Girişimi ile ilgili yürütülen yargı sürecinde, hassas davranılma-

dığı takdirde, çok daha olumsuz olabileceklerinin göz önüne alınması gerek-

mektedir.

Benzer bir durum, mesleklere göre yapılan analizde de vardır.
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TABLO-5.109: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Yargı’ya Güven

Yaşanan Konut
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz 

değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Yurtta 23,1 41,5 35,4
Ailemle Birlikte Evde 24,4 41,5 34,1
Evde Yalnız 26,7 20,0 53,3
Evde Arkadaş (Lar)Imla Birlikte 20,2 41,3 38,6
Apart Dairede Yalnız 28,6 14,3 57,1
Apart Dairede Arkadaşla 19,7 42,2 38,1

Ortalama 22,5 41,2 36,3

Değişim Bandı (Min-Max) 19,7-28,6 14,3-42,2 34,1-57,1
Bant Uzunluğu 8,9 27,9 23

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Size göre 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.110). 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ile gençlerin “yargıya güvene” ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Yargıya güveni”, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak “yargıya güven” konusunda ciddi bir değişimin 
olmadığı görülmektedir (TABLO-5.110). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının geçiril-
diği yer” “şehir olanların” %24,4’ünün “yargıya güveni” artmış, “ilçe olanların” 
%44,9’unun güveninde bir değişme olmamış ve “ilçe olanların” %37,6’sının güve-
ninde azalma olmuştur. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “yargıya güvene” ilişkin 
seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-5.110’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “yargıya güvenim” “arttı” di-
yenlerin değişim bandı %17,6-24,4, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %39,1-
44,9 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %34,2-37,6’dır. 

“Yargıya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %6,8 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %5,8, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %3,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.110: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 
Yargı’ya Güven

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında YARGI’ya yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 24,0 41,8 34,2
İlçe 17,6 44,9 37,6
Şehir 24,4 39,1 36,6

Ortalama 22,5 41,3 36,2

Değişim Bandı (Min-Max) 17,6-24,4 39,1-44,9 34,2-37,6
Bant Uzunluğu 6,8 5,8 3,4

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Yargı’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.111). 

“Şu anda yaşanılan yer” ile gençlerin “yargıya güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Yargıya güveni”, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “yargıya güven” konusunda ciddi bir değişimin olduğu görülmemek-
tedir (TABLO-5.111). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yeri” “şehir olanların” 
%23,4’ünün “yargıya güveni” artmış, “ilçe olanların” %45,8’inin güveninde bir de-
ğişme olmamış ve “şehir olanların” %36,2’sinin güveninde azalma olmuştur. 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “yargıya güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.111’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “yargıya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı 
%18,2-23,4, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %40,4-45,8 ve “azaldı” diyenle-
rin değişim bandı %36,0-36,2’dir. 

“Yargıya güven” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %5,2 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %5,4, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %0,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.111: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Yargı’ya Güven

Şu Anda Yaşanılan Yer
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında YARGI’ya yönelik 

güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Köy/Kasaba 22,7 42,2 35,2
İlçe 18,2 45,8 36,0
Şehir 23,4 40,4 36,2

Ortalama 22,6 41,4 36,1

Değişim Bandı (Min-Max) 18,2-23,4 40,4-45,8 36,0-36,2
Bant Uzunluğu 5,2 5,4 0,2

5.3.2.9. Gençliğin Medya’ya Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güve-

niniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe 
Girişimi sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

Cinsiyete göre “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; 
kadınların %16,9’unun “medyaya güveni” artmış, %44,0’nün güveni değişmemiş ve 
%39,1’inin de güveni azalmıştır. Buna karşılık erkeklerin %17,2’sinin medyaya gü-
veni artmış, %44,5’inin güveni değişmemiş ve %38,3’ünün güveni azalmıştır (TAB-
LO-5.112). 

Cinsiyete bağlı olarak “Medyaya güven” konusunda ciddi bir değişiklik sözkonu-
su değildir. Ancak kadınlar erkeklere nazaran oranlar düşük de olsa medyaya daha 
az güvenmektedirler.

Dikkat çeken nokta, yargıya ilişkin güvensizlik oranları ile medyaya ilişkin 
güvensizlik oranlarının birbirine çok yakın olması ve gençlerin her ikisine karşı 
genel olarak olumsuz bakmasıdır.

TABLO-5.112: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Medya’ya Güven

Cinsiyet
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Kadın 16,9 44,0 39,1
Erkek 17,2 44,5 38,3
Ortalama 17,0 44,2 38,7

Yaşa bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.113). 
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Yaş ile gençlerin “medyaya güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

“Medyaya güven” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak 
“medyaya güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-5.113). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, 23-25 yaş grubunun %20,4’ünün “med-
yaya güveni” artmış, 15-18 yaş grubunun %52,8’inin güveninde bir değişme olma-
mış ve 26-30 yaş grubunun %42,1’inin güveninde bir azalma olmuştur. 

Medyaya güvenim arttı diyen gençlere nazaran medyaya güvenim azaldı diyen 
gençler sayısında, %21,7 civarında bir artmanın olması dikkat çekicidir.

Yaşa bağlı olarak “medyaya güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değiş-
medi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.113’te 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “medyaya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %14,3-20,4, “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %40,8-52,8, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%32,9-42,1’dir. 

“Medyaya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %6,1 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %12, “güvenim azal-
dı” diyenlerde %9,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, medyaya “gü-
venim değişmedi” (%12) diyen grubun zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmek-
tedir.

Dikkat çeken nokta, yargıya ilişkin güvensizlik oranları ile medyaya ilişkin 
güvensizlik oranlarının birbirine yakın olması ve gençlerin her ikisine karşı 
genel olarak olumsuz bakmasıdır.

TABLO-5.113: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Medya’ya Güven

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik 

güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

15 -18 14,3 52,8 32,9
19 -22 19,3 40,8 39,9
23 -25 20,4 42,6 37,0
26 -30 15,2 42,7 42,1

Ortalama 17,0 44,2 38,7

Değişim Bandı (Min-Max) 14,3-20,4 40,8-52,8 32,9-42,1
Bant Uzunluğu 6,1 12 9,2
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Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Medya’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.114). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “medyaya güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Medyaya güveni”, eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “medyaya güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı 
görülmektedir (TABLO-5.114). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, eğitim/öğretim durumu lise eğitimi olan-
ların %18,2’sinin, “medyaya güveni” artmış; ilköğretim/ortaokul eğitimi olanların 
%51,5’inin güveninde bir değişme olmamış ve yüksek lisans/doktora eğitimi olanla-
rın %49,0’unun güveninde azalma olmuştur. 

Medyaya güvenim arttı, diyen gençlere nazaran medyaya güvenim azaldı, diyen 
gençlerin sayısında, %30,8 civarında bir artmanın olması dikkat çekicidir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “medyaya güvene” ilişkin seçeneklerin 
(güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-5.114’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “medyaya güvenim” arttı” diyenlerin değişim 
bandı %14,6-18,2, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %36,5-51,5, “azaldı” di-
yenlerin değişim bandı %30,9-49,0’dur. 

“Medyaya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %3,6 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %15, “güvenim azal-
dı” diyenlerde %18,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, medyaya “gü-
venim değişmedi” (%15), “güvenim azaldı” (%18,1) diyen grupların zihinlerinin ka-
rışık olduğu görülmektedir.
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TABLO-5.114: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Medya’ya Güven

Eğitim/Öğretim Durumu
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

İlköğretim/Ortaokul 17,6 51,5 30,9
Lise 18,2 44,1 37,7
Ön lisans 16,9 43,9 39,2
Lisans 16,7 45,1 38,2
Yüksek Lisans/Doktora 14,6 36,5 49,0

Ortalama 17,0 44,2 38,8

Değişim Bandı (Min-Max) 14,6-18,2 36,5-51,5 30,9-49,0
Bant Uzunluğu 3,6 15 18,1

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Medya’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.115). Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “medyaya güvene” ilişkin görüş-
leri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Medyaya güveni”, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak “medyaya güven” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görül-
mektedir (TABLO-5.115). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, eğitim/öğretim alanı sosyal alan olanların 
%21,1’inin “medyaya güveni” artmış, spor alan olanların %50,0’sinin güveninde bir 
değişme olmamış ve teknik alan olanların %43,7’sinin güveninde azalma olmuştur. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “medyaya güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.115’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “medyaya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı 
%11,1-21,1, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %39,9-50,0, “azaldı” diyenlerin 
değişim bandı %33,5-43,7’dir. 

“Medyaya güven” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %10 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %10,1, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %10,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, medyaya “gü-
venim arttı” (%10), “güvenim değişmedi” (%10,1), “güvenim azaldı” (%10,2) diyen 
grupların zihinlerinin çok az karışık olduğu görülmektedir.
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TABLO-5.115: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Medya’ya Güven

Eğitim/Öğretim Alanı
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Teknik alan 14,7 41,6 43,7
Sağlık 16,6 44,8 38,7
Sosyal 21,1 39,9 39,0
İmam hatip/ilahiyat 17,6 42,3 40,1
Genel 16,7 49,8 33,5
Spor 11,1 50,0 38,9

Ortalama 17,0 43,9 39,1

Değişim Bandı (Min-Max) 11,1-21,1 39,9-50,0 33,5-43,7
Bant Uzunluğu 10 10,1 10,2

Mesleğe bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
Medya’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar ince-
lendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.116). 

Meslek ile gençlerin “medyaya güvene” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğru-
sal bir ilişki kurulamamaktadır.

En yüksek oranlar dikkate alındığında, mesleği işçi (çalışan)olanların %21,9’unun 
“medyaya güveni” artmış, özel sektör çalışanı olanların %56,9’unun güveninde bir 
değişme olmamış ve eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) olanların %48,0’inin güve-
ninde azalma olmuştur. 

Mesleğe bağlı olarak “medyaya güvene” ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değiş-
medi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.116’da 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre “medyaya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim bandı %15,2-21,9, 
“değişmedi” diyenlerin değişim bandı %36,8-56,9, “azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%26,4-48,0’dir. 

“Medyaya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %6,7, “güvenim değişmedi” diyenlerde %20,1 ve “güvenim 
azaldı” diyenlerde %21,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, medyaya “gü-
venim değişmedi” (%20,1), “güvenim azaldı” (%21,6) diyen grupların zihinlerinin 
çok karışık olduğu görülmektedir.
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TABLO-5.116: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Medya’ya Güven

Meslek
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya Yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Öğrenci 15,3 45,8 38,9
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 15,2 36,8 48,0
Çalışmayan/işsiz 17,5 43,3 39,2
Memur 16,8 46,9 36,3
Özel sektör çalışanı 16,7 56,9 26,4
İşçi (çalışan) 21,9 46,6 31,5
Ev kadını/kızı 21,3 41,5 37,2
Esnaf 20,6 40,0 39,4

Ortalama 17,0 44,2 38,7

Değişim Bandı (Min-Max) 15,2-21,9 36,8-56,9 26,4-48,0
Bant Uzunluğu 6,7 20,1 21,6

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe gi-
rişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmek-
tedir (TABLO-5.117). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “medyaya güvene” ilişkin görüşleri ara-
sında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Medyaya güveni”, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak “medyaya güven” konusunda ciddi bir değişimin olmadığı 
görülmektedir (TABLO-5.117). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, ailesinin ortalama aylık geliri 1001–
1500/2001-3000 TL olanların %17,9’unun “medyaya güveni” artmış, 5001 TL ve 
üstü olanların %53,6’sının güveninde bir değişme olmamış ve 3001–5000 TL olan-
ların %45,1’inin güveninde azalma olmuştur. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “medyaya güvene” ilişkin seçenek-
lerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-5.117’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “Medyaya güvenim” “arttı” diyenlerin deği-
şim bandı %14,3-17,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %37,4-53,6, “azaldı” 
diyenlerin değişim bandı %32,1-45,1’dir. 

“Medyaya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %3,6, “güvenim değişmedi” diyenlerde %16,2, “güvenim azal-
dı” diyenlerde %13’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
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nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, medyaya “gü-
venim değişmedi” (%16,2), “güvenim azaldı” (%13) diyen grupların zihinlerinin ka-
rışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.117: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Medya’ya Güven

Ailenin
Ortalama Aylık Geliri 

(TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -1000 17,2 45,6 37,2
1001 -1500 17,9 42,9 39,2
1501 -2000 14,3 46,4 39,3
2001 -3000 17,9 43,5 38,6
3001 -5000 17,6 37,4 45,1
5001 ve Üstü 14,3 53,6 32,1

Ortalama 16,9 44,4 38,7

Değişim Bandı (Min-Max) 14,3-17,9 37,4-53,6 32,1-45,1
Bant Uzunluğu 3,6 16,2 13

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Size göre 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveniniz değişti mi?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.118). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin “medyaya güvenine” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Medyaya güveni”, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “medyaya güven” konusunda ciddi bir de-
ğişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-5.118). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, eline geçen ortalama aylık para mik-
tarı 501–750 TL olan gençlerin %18,3’ünün “medyaya güveni” artmış, 0–400 TL 
olanların %47,1’inin güveninde bir değişme olmamış ve 1001–2000 TL olanların 
%50,9’unun güveninde azalma olmuştur. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “medyaya güvene” 
ilişkin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-5.118’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “medyaya güvenim” “arttı” 
diyenlerin değişim bandı %12,0-18,3, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %34,0-
47,1 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %35,7-50,9’dur. 
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“Medyaya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %6,3, “güvenim değişmedi” diyenlerde %13,1 ve “güvenim 
azaldı” diyenlerde %15,2’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, medyaya “gü-
venim değişmedi” (%13,1), “güvenim azaldı” (%15,2) diyen grupların zihinlerinin 
biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.118: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 

Medya’ya Güven

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para 

Miktarı (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -400 17,3 47,1 35,7
401 -500 18,0 42,3 39,7
501 -750 18,3 45,1 36,6
751 -1000 13,2 44,6 42,1
1001 -2000 15,1 34,0 50,9
2001 ve Üstü 12,0 44,0 44,0

Ortalama 17,1 44,3 38,6

Değişim Bandı (Min-Max) 12,0-18,3 34,0-47,1 35,7-50,9
Bant Uzunluğu 6,3 13,1 15,2

“Şu anda yaşanılan konuta” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişi-

mi sonrasında Medya’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.119). 

Şu anda yaşanılan konut ile gençlerin “medyaya güvene” ilişkin görüşleri arasında 
anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Medyaya güveni”, “şu anda yaşanılan konuta” göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “medyaya güven” konusunda ciddi bir değişim olduğu görül-
memektedir (TABLO-5.119). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “apart dairede arkadaşla kalanların” 
%18,1’inin “medyaya güveni” artmış, “apart dairede yalnız kalanların” %71,4’ünün 
güveninde bir değişme olmamış ve “evde arkadaş (lar)ı birlikte kalanların” %40,5’inin 
güveninde azalma olmuştur. 
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Şu anda yaşanılan konuta bağlı olarak “medyaya güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.119’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan konuta” göre “Medyaya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim 
bandı %0,0-18,1, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %43,2-71,4 ve “azaldı” di-
yenlerin değişim bandı %28,6-40,5’dir. 

“Medyaya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %18,1, “güvenim değişmedi” diyenlerde %28,2, “güvenim 
azaldı” diyenlerde %11,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, medyaya “gü-
venim arttı” (%18,1) diyen grubun zihinlerinin karışık olduğu, “güvenim değişmedi” 
(%28,2) diyen grubun zihinlerinin daha çok karışık olduğu ve “güvenim azaldı” 
(%11,9) diyen grubun zihinlerinin çok az karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.119: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Medya’ya Güven

Yaşanan Konut
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveni-

niz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Yurtta 17,3 43,3 39,4
Ailemle Birlikte Evde 17,7 46,4 35,9
Evde Yalnız 12,5 50,0 37,5
Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 16,2 43,2 40,5
Apart Dairede Yalnız 0,0 71,4 28,6
Apart Dairede Arkadaşla 18,1 44,3 37,6

Ortalama 17,1 44,1 38,8

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-18,1 43,2-71,4 28,6-40,5
Bant Uzunluğu 18,1 28,2 11,9

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Size göre 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusu-
na gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-5.120). 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ile gençlerin “medyaya güvene” iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Medyaya güveni”, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre analiz etti-
ğimizde, genel dağılıma uygun olarak “medyaya güven” konusunda ciddi bir değişi-
min olmadığı görülmektedir (TABLO-5.120). 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği 
yer” “köy/kasaba olanların” %18,2’sinin “medyaya güveni” artmış, “köy/kasaba olan-
ların” %45,8’inin güveninde bir değişme olmamış ve “ilçe olanların” %40,0’ının gü-
veninde azalma olmuştur. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “medyaya güvene” iliş-
kin seçeneklerin (güvenim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-5.120’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkın-
da bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “medyaya güvenim” “arttı” di-
yenlerin değişim bandı %15,1-18,2, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %43,2-
45,8 ve “azaldı” diyenlerin değişim bandı %36,0-40,0’dır. 

“Medyaya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %3,1, “güvenim değişmedi” diyenlerde %2,6 ve “güvenim azal-
dı” diyenlerde %4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.120: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında 

Medya’ya Güven

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 18,2 45,8 36,0
İlçe 15,1 44,9 40,0
Şehir 17,6 43,2 39,2

Ortalama 17,0 44,2 38,7

Değişim Bandı (Min-Max) 15,1-18,2 43,2-45,8 36,0-40,0
Bant Uzunluğu 3,1 2,6 4

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında Medya’ya yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-5.121). 

“Şu anda yaşanılan yer” ile gençlerin “medyaya güvenine” ilişkin görüşleri arasın-
da anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.
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“Medyaya güveni”, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılı-
ma uygun olarak “medyaya güven” konusunda ciddi bir değişimin olduğu görülme-
mektedir (TABLO-5.121). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yer” “köy/kasaba olan-
ların” %21,5’inin “medyaya güveni” artmış, “ilçe olanların” %45,8’inin güveninde bir 
değişme olmamış ve ilçe olanların” %38,9’unun güveninde azalma olmuştur. 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “medyaya güvene” ilişkin seçeneklerin (gü-
venim arttı, değişmedi, güvenim azaldı) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.121’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “medyaya güvenim” “arttı” diyenlerin değişim ban-
dı %15,3-21,5, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %40,8-45,8 ve “azaldı” diyen-
lerin değişim bandı %37,7-38,9’dur. 

“Medyaya güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, “güve-
nim arttı” diyenlerde %6,2 ve “güvenim değişmedi” diyenlerde %5, “güvenim azaldı” 
diyenlerde %1,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.121: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Medya’ya Güven

Şu Anda
Yaşanılan Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Medya’ya yönelik güveni-
niz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 21,5 40,8 37,7
İlçe 15,3 45,8 38,9
Şehir 16,6 44,5 38,8

Ortalama 16,9 44,4 38,7

Değişim Bandı (Min-Max) 15,3-21,5 40,8-45,8 37,7-38,9
Bant Uzunluğu 6,2 5 1,2

5.4. Gençlik ve Siyasetçiye Güven
Siyaset, toplumda bütünlüğü sağlamak için, özel çıkarlara karşı koyarak genel 

yararı ve insanların ortak iyiliğini gerçekleştirmek adına yapılan faaliyetlerin ismidir. 
Siyaset en kısa anlamıyla devlet işlerinin ismidir. Devlet işlerinin düzgün ve ama-
cına uygun işlemesi halkın refahını ve memnuniyetini artırırken, devlet işlerinde 
aksamalar halka problem olarak geri döner. Bu ise halk siyaset ilişkisinde güven 
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duygusunun önemini ön plana çıkarmaktadır. Siyasal güven ile siyasal yozlaşma 
arasında sıkı bir ilişki vardır. Dolayısıyla siyasal güvene ilişkin değerlendirmelerde 
siyasal yozlaşma kavramına değinmemek büyük eksiklik olacaktır. 

Siyasal yozlaşma; karar alma mekanizmasında rol alan aktörlerin (seçmenler, 
bürokratlar vs.) özel çıkar sağlama amacıyla toplumda mevcut ahlaki normları ihlal 
edici davranışlarda bulunmalarıdır. Bir başka tanıma göre siyasal yozlaşma, siyasi 
görevlerde bulunanların ya da toplum adına uyulması zorunlu kararlar verme ve 
uygulama yetkisini elinde tutan kişi ya da toplulukların, tasarruf ettikleri yetki ve 
kaynakları kural tanımaksızın, kendi çıkarlarını iletmek için kullanmalarıdır.4 

Siyaset kurumunun yıpranması ya da yozlaşması bir anda olmaz. Bunun süreçleri 
ve sebepleri vardır. Siyaseten yozlaşmanın sebepleri çeşitli olmakla beraber temelde 
ikili ilişkilerin yasal dayanakları olmadan çıkar çatışmasına sebebiyet verecek şekilde 
gelişmesi ve karar verme yetkisine sahip insanların bu yetkilerini yasal yönde kullan-
maması ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye gibi siyasal partiler tarafından yönetilen ve birçok siyasi partinin bulunduğu 
bir ülkede elbette siyasal yozlaşmanın yansımaları olacaktır. Türkiye’de siyasal yozlaş-
maya yol açan üç temel sosyo-ekonomik nedenden bahsedilebilir. Bunlar, hızlı nüfus 
artışı, hızlı kentleşme ve hızlı iktisadi gelişmelerdir. Buradan hızlı nüfus artışı karşı-
sında kamu hizmetlerinin yetmezliği, herkesin yararlanmasına olanak bulunamayan 
hizmetlerden kimin yararlanacağı gibi hususlar yozlaşmayı getirmiştir. Buna ilaveten 
kentsel süreci özümsememiş olanların kente uyumu konusundaki zorluklar ve devletin 
iktisadi gelişmeye yönelik teşvikleri ve yanlış kullanımı yozlaşmaya sebep olmuştur. 

Türkiye 1990’lı yılları hızlı bir ekonomik gelişmeyle geçirmiştir. Bu hızlı eko-
nomik değişim bütün toplumsal ve siyasal kurumları yerinden oynattığı gibi bazı 
değerlerin de unutulmasına yol açmıştır. Toplumdaki güç odakları bu gelişmelerle 
yer değiştirmiş ve yapılan yanlışlara müdahale edilmediği gibi sanki teşvik edildiği 
durumlar yaşanmış, bu da siyasal yozlaşmayı artırmıştır. Türkiye’de siyasal yozlaş-
manın diğer bir sebebi, toplumda yasal süreç ve kuralların ciddiye alınmamış olma-
sıdır. Bunun sebepleri olarak da Türkiye’de sık sık vuku bulan askeri darbeler ve yeni 
liberalizm eğilimidir. Askeri darbeler, yönetme yetkisini halktan zorla almışlardır. Bu 
arada bazı kamu görevlileri hesap sorulma endişesi olmadan rahatlıkla yolsuzluk ya-
pabilmişlerdir. Hızlı ekonomik gelişmenin de etkisiyle yolsuzluk yapıp para kazan-
ma “itibarlılık”, dürüst çalışma “saflık” olarak algılanmıştır. Burada menfaat üzerine 
dönen siyasetin etkileri görülmektedir. Milletin yetkisiyle yapılacak işlerde insanlığın 
faydasına çalışmak esas olması gerekirken menfaat esas maksat olmuştur. Bundan da 
ne toplum ne de siyaset kurumu fayda görmüştür.

4 Turan, İ., Türkiye’de Siyasal Yozlaşma Süreci, Siyasal Ahlak ve Siyasal Ahlaksızlık Kitabı, 1993, Ankara: Bilgi 
Yayınevi, 373-383.
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Türkiye’de yolsuzluklara karşı ciddi bir hukuk mekanizması olmaması ve cay-
dırıcı cezaların yetersizliği siyasetteki yozlaşmanın diğer bir sebebidir. Büyük yol-
suzlukları yapanların en ufak bir ceza dahi almadan beraat ettikleri bir yerde siyasi 
yozlaşma kaçınılmazdır. 

5.4.1. Genel Durum
Siyasetin en önemli unsurunu siyasetçiler oluşturmaktadır. Siyasetçiler ile siyase-

tin itibarı veya itibarsızlığı birbirine paralel gitmektedir. Darbeler ve darbe girişimleri 
de siyasetin ve siyasetçilerin itibarını etkilediği için araştırmamızda katılımcılara “‘Si-
yasetçiye güvenilmez’ yargısına katılıyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve bunu 
değerlendirmeleri istenmiştir (TABLO-5.122).

Burada amaç halkın çıkarına oyun kuran veya halkın aleyhine oyunları bo-
zan bir aktör olması gereken siyasetçinin itibarının ne olduğunu tespit etmek-
tir. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesinde toplamda katılımcıların %55,7’si 
(kesinlikle katılıyorum + katılıyorum) siyasetçiye güvenilmeyeceğini ifade ederken; 
darbe sonrasında katılımcıların %53,5’i siyasetçiye güvenilmeyeceğini ifade etmek-
tedir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ve öncesi arasında kayda değer bir değişme 
olmaması ise dikkat çekicidir. Ayrıca siyasetçiye güven noktasında %2,2’lik bir 
artış söz konusudur (TABLO-5.122). Bunun sebebi, 15 Temmuz Askeri Darbe 
Girişimi gecesi ve sonrasında siyasetçilerin mecliste toplanarak ortaya koyduk-
ları tavır olabilir. 

Genel olarak bakıldığında, ister darbeden önce olsun isterse darbeden sonra 
olsun, bir ülkede siyasetçiye güvensizliğin %53,5-%55,7 bandında olmuş olma-
sı, gelecek açısından çok ciddi bir sıkıntıdır. 

SEKAM’ın 2013 yılında yaptığı gençlik araştırmasındaki bulgularla karşı-
laştırma yaptığımızda tehlikeli bir durum ortaya çıkmaktadır.5 2013 verilerin-
de siyasetçiye güvenmeme oranı (kesinlikle katılıyorum + katılıyorum) %46,4 
iken 2016 yılında darbe öncesi ve darbe sonrasına, bu oran sırasıyla %55,7 ve 
%53,5 olmuştur. Üç yıl içerisinde %9,3 ve %7,1 oranında bir güven azalması 
meydana gelmiştir.

5 SEKAM, Türkiye’de Gençlik, İstanbul, 2013, S.455.
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TABLO-5.122: Siyasetçiye Güven6

DÖNEM

‘’Siyasetçiye güvenilmez’’ yargısına katılıyor musunuz? (%)

SAYI Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

2013 SEKAM* 5083 20,5 25,9 16,4 8,7

15 Temmuz öncesi 3783 23,9 31,8 32,5 11,9

15 Temmuz sonrası 1364 22,3 31,2 34,2 12,2

Toplam/Ortalama 5147 23,5 31,6 32,9 12,0

Değişim (DÖ-DS) -1,6 -0,6 +1,7 +0,3

Toplam Değişim -2,2 +2

* Kararsızım %28,4; (+: Artma; -: Azalma) 

5.4.2. Gençliğin Siyasetçiye Güven İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin 

verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demografik özellik-
lere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin siyasetçiye güvene iliş-
kin görüşleri, demografik özelliklerden, “cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim durumuna, 
eğitim öğretim alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık olarak 
eline geçen paraya, yaşanan konuta, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere ve şu 
anda yaşanılan yere” bağlı olarak incelediğimizde, değişkenlere göre farklılıklar olsa 
bile genel dağılımın değişmediği görülmektedir. Seçenekler arasında ve/veya içinde 
bazen ciddi farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Yol boyu tekrarlamamak için ‘‘Siyasetçiye güvenilmez’’ yargısına katılıyor mu-
sunuz?” sorusuna, “katılıyorum” cevabı “güvenmiyorum”/”güvenilir bulmuyorum”, 
“kesinlikle katılıyorum” cevabı, “kesinlikle güvenmiyorum/”kesinlikle güvenilir bul-
muyorum”; “katılmıyorum” cevabı “güveniyorum”/”güvenilir buluyorum”, “kesinlik-
le katılmıyorum” cevabı, “kesinlikle güveniyorum”/” kesinlikle güvenilir buluyorum” 
olarak değerlendirilmektedir.

Burada yol boyu toplamda “güvenilir” derken “çok güvenilir”+”güvenilirin” top-
lamını; “güvenilmez” derken “güvenilmez”+”hiç güvenilmezin” toplamını kast etmek-
teyiz. 

Cinsiyete göre ‘‘Siyasetçiye güvenilmez’’ yargısına katılıyor musunuz?” so-
rusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; toplam olarak kadınların %46,4’ü 
siyasetçiyi “güvenilir” (güvenilir + çok güvenilir), %53,6’sı “güvenilmez” (güvenilmez 
+ hiç güvenilmez) bulurken; erkeklerin %46,6’sı “güvenilir” (güvenilir + çok güve-

6 (P>0,05)
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nilir) ve %53,4’ü “güvenilmez” (güvenilmez + hiç güvenilmez) bulmaktadır (TAB-

LO-5.123). 

Cinsiyete göre siyasetçiye güven konusunun dikkate değer bir farklılaşma 

söz konusu değildir.

TABLO-5.123: Cinsiyete Göre Siyasetçiye Güven

Cinsiyet
‘‘Siyasetçiye güvenilmez’’ yargısına katılıyor musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
Kadın 20,3 33,3 35,6 10,8
Erkek 24,2 29,2 32,9 13,7

Ortalama 22,3 31,2 34,2 12,2

Yaşa bağlı olarak ‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” 

sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde; genel eğilim ile uyum içerisinde 

olduğu görülmektedir (TABLO-5.124). 

Yaş ile gençlerin, siyasetçiye güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal 

bir ilişki kurulamamaktadır.

Siyasetçiye güveni, yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak si-

yasetçiye güven konusunda çok ciddi bir erozyonun meydana geldiği görülmektedir 

(TABLO-5.124). 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, 26-30 yaş grubunun %48,7’si 

siyasetçiye güvenmekte (güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık 19-22 yaş grubu-

nun %55,2’si siyasetçiye güvenmemektedir (güvenilmez + hiç güvenilmez).

Yaşa bağlı olarak “siyasetçiye güvene” ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güveni-

lir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-

5.124’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Yaşa” göre “siyasetçiyi” “hiç güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %20,4-

23,1, “güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %28,1-34,5, “güvenilir” olarak 

görenlerin değişim bandı %29,4-36,7 ve “çok güvenilir” olarak görenlerin değişim 

bandı %8,1-15,7’dir. 

“Siyasetçiye güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, siyaset-

çiye “hiç güvenilmez” diyenlerde %2,7, “güvenilmez” diyenlerde %6,4, “güvenilir” 

diyenlerde %7,3 ve “çok güvenilir” diyenlerde %7,6’dır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.124: Yaşa Göre Siyasetçiye Güven

Yaş
‘‘Siyasetçiye güvenilmez’’ yargısına katılıyor musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
15 -18 20,4 34,5 29,4 15,7
19 -22 23,1 32,1 36,7 8,1
23 -25 21,8 33,0 33,0 12,1
26 -30 23,1 28,1 36,3 12,4

Ortalama 22,3 31,2 34,2 12,2

Değişim Bandı (Min-Max) 20,4-23,1 28,1-34,5 29,4-36,7 8,1-15,7
Bant Uzunluğu 2,7 6,4 7,3 7,6

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak ‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına 
katılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eği-
lim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.125). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “siyasetçiye güvene” ilişkin görüşleri arasın-
da genel olarak anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Siyasetçiye güveni, eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, genel dağı-
lıma uygun olarak siyasetçiye güven konusunda çok ciddi bir erozyonun meydana 
geldiği görülmektedir (TABLO-5.125). 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, ilköğretim/ortaokul eğitimi 
alanların %50,8’i siyasetçiye güvenmekte (güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık 
lisans eğitimi alanların %54,8’i siyasetçiye güvenmemektedir (güvenilmez + hiç gü-
venilmez).

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “siyasetçiye güvene” ilişkin seçeneklerin 
(çok Güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım ara-
lığı (min-max) TABLO-5.125’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

“Eğitim/öğretim durumuna” göre “siyasetçiyi” “hiç güvenilmez” olarak görenle-
rin değişim bandı %18,7-28,4, “güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %20
,9-34,0, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %26,9-36,8 ve “çok güvenilir” 
olarak görenlerin değişim bandı %8,3-23,9’dur. 

“Siyasetçiye güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, siyaset-
çiye “hiç güvenilmez” diyenlerde %9,7, “güvenilmez” diyenlerde %13,1, “güvenilir” 
diyenlerde %9,9 ve “çok güvenilir” diyenlerde %15,6’dır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

328

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, siyasetçiye 
“güvenilmez” diyen grubun (%13,1) ve “çok güvenilir” diyen grubun (%15,6) zihin-
lerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.125: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Siyasetçiye Güven

Eğitim/Öğretim Durumu
‘‘Siyasetçiye güvenilmez’’ yargısına katılıyor musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
İlköğretim/Ortaokul 28,4 20,9 26,9 23,9
Lise 20,4 34,0 30,0 15,5
Ön lisans 18,7 33,6 36,6 11,1
Lisans 24,9 30,0 36,8 8,3
Yüksek Lisans/Doktora 26,5 24,5 34,7 14,3

Ortalama 22,3 31,2 34,2 12,2

Değişim Bandı (Min-Max) 18,7-28,4 20,9-34,0 26,9-36,8 8,3-23,9
Bant Uzunluğu 9,7 13,1 9,9 15,6

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak ‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına katı-
lıyor musunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim 
ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.126). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin siyasetçiye güvene ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Siyasetçiye güveni, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma 
uygun olarak siyasetçiye güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldiği 
görülmektedir. 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, teknik alan eğitimi alanların 
%53,7’si siyasetçiye güvenmekte (güvenilir + çok güvenilir); buna karşılık genel eği-
tim alanların %62,2’si, siyasetçiye güvenmemektedir (güvenilmez + hiç güvenilmez).

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “siyasetçiye güvene” ilişkin seçeneklerin (çok 
güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-5.126’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

“Eğitim/öğretim alanına” göre “siyasetçiyi” “hiç güvenilmez” olarak görenlerin de-
ğişim bandı %18,0-28,9, “güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %25,4-35,3, 
“ güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %30,6-39,1 ve “çok güvenilir” olarak 
görenlerin değişim bandı %4,9-18,0’dır. 

“Siyasetçiye güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, siyaset-
çiye “hiç güvenilmez” diyenlerde %10,9, “güvenilmez” diyenlerde %9,9, “güvenilir” 
diyenlerde %8,5 ve “çok güvenilir” diyenlerde %13,1’dir.
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, siyasetçiye 
“hiç güvenilmez” diyen grubun (%10,9), “güvenilmez” diyen grubun (%9,9) ve “çok 
güvenilir” diyen grubun (%13,1) zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.126: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Siyasetçiye Güven

Eğitim/Öğretim
Alanı

‘‘Siyasetçiye güvenilmez’’ yargısına katılıyor musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

Teknik alan 18,1 28,2 36,1 17,6

Sağlık 20,2 31,1 30,6 18,0

Sosyal 23,4 35,3 32,2 9,1

İmam hatip/ilahiyat 18,0 31,8 39,1 11,2

Genel 28,9 33,3 32,8 4,9

Spor 26,2 25,4 37,7 10,8

Ortalama 22,2 31,5 34,6 11,8

Değişim Bandı (Min-Max) 18,0-28,9 25,4-35,3 30,6-39,1 4,9-18,0

Bant Uzunluğu 10,9 9,9 8,5 13,1

Mesleğe bağlı olarak ‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-5.127). 

Mesleğe bağlı olarak gençlerin, siyasetçiye güvene ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Siyasetçiye güveni, mesleğe göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak 
siyasetçiye güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana geldiği görülmektedir. 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, işçi (çalışan)lerin %67,1’i 
siyasetçiye güvenmemekte (güvenilmez + hiç güvenilmez); buna karşılık özel sektör 
çalışanlarının %54,8’i siyasetçiye güvenmektedir (çok güvenilir + güvenilir).

Mesleğe bağlı olarak “siyasetçiye güvene” ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, gü-
venilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-5.127’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre siyasetçiyi “çok güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %5,3-
16,4 “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %21,6-38,8, “güvenilmez” olarak 
görenlerin değişim bandı %24,7-42,1, “hiç güvenilmez” olarak görenlerin değişim 
bandı %8,2-29,9’dur. 



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

330

“Siyasetçiye güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, siyaset-
çiye “hiç güvenilmez” diyenlerde %21,7, “güvenilmez” diyenlerde %17,3, “güvenilir” 
diyenlerde %17,2 ve “çok güvenilir” diyenlerde %11,1’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, siyasetçiye 
“hiç güvenilmez” diyen grubun (%21,7) zihinlerinin çok, “güvenilmez” diyen gru-
bun (%17,3) ve “güvenilir” diyen grubun (%17,2) zihinlerinin biraz ve “çok güveni-
lir” diyen grubun (%11,1) zihinlerinin çok az karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.127: Mesleğe Göre Siyasetçiye Güven

Meslek
‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
Öğrenci 22,1 31,9 34,7 11,3
Eğitici (öğretmen/öğretim 
elemanı) 28,2 24,7 35,3 11,8

Çalışmayan/işsiz 21,3 25,5 38,3 14,9
Memur 21,7 33,3 33,3 11,7
Özel sektör çalışanı 8,2 37,0 38,4 16,4
İşçi (çalışan) 25,0 42,1 27,6 5,3
Ev kadını/kızı 29,9 33,0 21,6 15,5
Esnaf 18,1 28,8 38,8 14,4

Ortalama 22,3 31,2 38,8 14,4

Değişim Bandı (Min-
Max) 8,2-29,9 24,7-42,1 21,6-38,8 5,3-16,4

Bant Uzunluğu 21,7 17,3 17,2 11,1

Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak ‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısı-
na katılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel 
eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.128). 

Ailenin aylık ortalama geliri ile gençlerin, siyasetçiye güvene ilişkin görüşleri ara-
sında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Siyasetçiye güveni, ailenin aylık ortalama gelirine göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak siyasetçiye güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana 
geldiği görülmektedir (TABLO-5.128). 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, ailesinin aylık ortalama geliri 
5001 TL ve üstü olanların %60,7’si, siyasetçiye “güvenmekte” (güvenilir + çok güve-
nilir); buna karşılık 1501–2000 TL olanların %55,9’u siyasetçiye “güvenmemekte-
dir” (güvenilmez + hiç güvenilmez). 
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Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı olarak “siyasetçiye güvene” ilişkin seçenekle-
rin (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-5,128’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Ailenin aylık ortalama gelirine göre göre “siyasetçiyi” “hiç güvenilmez” olarak gö-
renlerin değişim bandı %10,7-24,3, “güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı 
%26,6-38,8, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %30,1-50,0 ve “çok güve-
nilir” olarak görenlerin değişim bandı %4,9-16,4’tür. 

“Siyasetçiye güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, siyaset-
çiye “hiç güvenilmez” diyenlerde %13,6, “güvenilmez” diyenlerde %12,2, “güvenilir” 
diyenlerde %19,9 ve “çok güvenilir” diyenlerde %11,5’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, siyasetçiye 
“hiç güvenilmez” diyen grubun (%13,6), “güvenilmez” diyen grubun (%12,2) ve 
“çok güvenilir” diyen grubun (%11,5) zihinlerinin biraz, “güvenilir” diyen grubun 
(%19,9) zihinlerinin ise biraz daha fazla karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.128: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Siyasetçiye Güven

Ailenin Ortalama
Aylık Geliri (TL)

‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” (%)
Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

0 -1000 26,5 28,5 30,1 14,8
1001 -1500 16,3 38,8 32,0 12,9
1501 -2000 24,3 31,6 39,2 4,9
2001 -3000 22,8 28,6 32,3 16,4
3001 -5000 22,3 26,6 42,6 8,5
5001 ve Üstü 10,7 28,6 50,0 10,7

Ortalama 22,5 31,5 33,9 12,1

Değişim Bandı (Min-Max) 10,7-24,3 26,6-38,8 30,1-50,0 4,9-16,4
Bant Uzunluğu 13,6 12,2 19,9 11,5

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak ‘‘Siyasetçiye 
güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevap-
lar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.129). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin, siyasetçiye güvene 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.
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Siyasetçiye güveni, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre ana-
liz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak siyasetçiye güven konusunda ciddi bir 
erozyonun meydana geldiği görülmektedir (TABLO-5.129). En yüksek oranlar ve 
toplamlar dikkate alındığında, gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı “1001–
2000 TL olanların” %61,8’i siyasetçiye “güvenmemekte”; buna karşılık 501-750 TL 
olanların %44,2’si siyasetçiye “güvenmektedir.” 

Siyasetçiye güven ile aylık ele geçen ortalama para miktarı arasında düzgün bir 
dağılım olmamakla beraber aylık ele geçen ortalama para miktarının artmasına bağlı 
olarak, 1001-2000 TL grubu hariç, siyasetçiye güvende nispeten düzgün bir değişim 
olmaktadır. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “siyasetçiye güve-
ne” ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi 
içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5,129’da görülmektedir. Tablo, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “siyasetçiyi” “hiç güvenil-
mez” olarak görenlerin değişim bandı %16,9-32,0, “güvenilmez” olarak görenlerin 
değişim bandı %23,8-38,2, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %29,1-41,1 
ve “çok güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %8,0-13,7’dir. 

“Siyasetçiye güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, siyaset-
çiye “hiç güvenilmez” diyenlerde %15,1, “güvenilmez” diyenlerde %14,4, “güvenilir” 
diyenlerde %12 ve “çok güvenilir” diyenlerde %5,7’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, siyasetçiye 
“hiç güvenilmez” diyen grubun (%15,1), “güvenilmez” diyen grubun (%14,4) ve 
“güvenilir” diyen grubun (%12) zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.129: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Siyasetçiye Güven
Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para 

Miktarı (TL)

‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

0 -400 19,9 35,3 32,0 12,8
401 -500 25,1 29,6 33,5 11,7
501 -750 22,0 23,8 41,1 13,1
751 -1000 16,9 33,9 35,5 13,7
1001 -2000 23,6 38,2 29,1 9,1
2001 ve Üstü 32,0 24,0 36,0 8,0

Ortalama 22,2 31,2 34,3 12,3

Değişim Bandı (Min-Max) 16,9-32,0 23,8-38,2 29,1-41,1 8,0-13,7
Bant Uzunluğu 15,1 14,4 12 5,7
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Gencin şu anda yaşandığı konuta bağlı olarak ‘‘Siyasetçiye güvenilmez’’ yar-
gısına katılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.130). Gencin şu 
anda yaşadığı konut ile gençlerin, siyasetçiye güvene ilişkin görüşleri arasında an-
lamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Siyasetçiye güveni, gencin şu anda yaşadığı konuta göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak siyasetçiye güven konusunda ciddi bir erozyonun meydana 
geldiği görülmektedir (TABLO-5.130). En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındı-
ğında, gencin şu anda yaşadığı konutu yurt olanların %58,1’i, siyasetçiye “güvenme-
mekte”; buna karşılık evde yalnız olanların %64,7’si ise siyasetçiye “güvenmektedir.” 

Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “siyasetçiye güvene” ilişkin seçenek-
lerin (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-5.130’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkın-
da bir fikir vermektedir.

Gencin şu anda yaşadığı konuta göre “siyasetçiyi” “hiç güvenilmez” olarak gö-
renlerin değişim bandı %0,0-25,6, “güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı 
%17,6-57,1, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %28,6-64,7 ve “çok güve-
nilir” olarak görenlerin değişim bandı %0,0-17,8’dır. 

“Siyasetçiye güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, siyaset-
çiye “hiç güvenilmez” diyenlerde %25,6, “güvenilmez” diyenlerde %39,5, “güvenilir” 
diyenlerde %36,1 ve “çok güvenilir” diyenlerde %17,8’dır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, siyasetçiye 
“hiç güvenilmez” diyen grubun (%25,6), “güvenilmez” diyen grubun (%39,5) ve “gü-
venilir” diyen grubun (%36,1) zihinlerinin çok karışık olduğu, buna karşılık ve “çok 
güvenilir” diyen grubun (%17,8) zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-5.130: Yaşanan Konuta Göre Siyasetçiye Güven

Yaşanan Konut
‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
Yurtta 25,6 32,5 30,7 11,2
Ailemle Birlikte Evde 24,4 24,9 39,7 11,0
Evde Yalnız 17,6 17,6 64,7 0,0
Evde Arkadaş (lar)Imla Birlikte 17,0 26,5 38,7 17,8
Apart Dairede Yalnız 0,0 57,1 28,6 14,3
Apart Dairede Arkadaşla 14,2 39,4 34,2 12,3

Ortalama 22,4 31,0 34,3 12,3

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-25,6 17,6-57,1 28,6-64,7 0,0-17,8
Bant Uzunluğu 25,6 39,5 36,1 17,8
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Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak ‘‘Siyasetçiye 
güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevap-
lar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-5.131). Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin siyasetçiye 
güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki bulunmamaktadır.

Siyasetçiye güveni, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak siyasetçiye güven konusunda ciddi bir erozyo-
nun meydana geldiği görülmektedir (TABLO-5.131). 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, hayatının büyük kısmının 
geçtiği yer, yurt dışında olanlar hariç, ilçe olanların %58,4’ü, siyasetçiye “güvenmek-
te” (çok güvenilir+güvenilir); buna karşılık köy/kasaba olanların %48,8’i ise siyaset-
çiye “güvenmemektedir” (güvenilmez+hiç güvenilmez).

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “siyasetçiye güve-
ne” ilişkin seçeneklerin (çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi 
içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-5.131’de görülmektedir. Tablo, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre siyasetçiyi “hiç güvenilmez” 
olarak görenlerin değişim bandı %21,0-23,2, “güvenilmez” olarak görenlerin deği-
şim bandı %28,0-37,4, “güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %32,1-34,9 ve 
“çok güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %9,5-13,9’dur. 

“Siyasetçiye güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, siyaset-
çiye “hiç güvenilmez” diyenlerde %2,2, “güvenilmez” diyenlerde %9,4, “güvenilir” 
diyenlerde %2,8 ve “çok güvenilir” diyenlerde %4,4’tür.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

TABLO-5.131: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Bağlı Olarak Siyasetçiye Güven
Hayatın

Büyük Bir Kısmının
Geçirildiği Yer

‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” (%)

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

Köy/Kasaba 23,2 28,0 34,9 13,9
İlçe 21,0 37,4 32,1 9,5
Şehir 22,7 29,4 34,9 13,0
Yurt Dışı 0,0 0,0 100,0 0,0

Ortalama 22,3 31,2 34,2 12,2

Değişim Bandı (Min-Max)
Yurt Dışı Hariç 21,0-23,2 28,0-37,4 32,1-34,9 9,5-13,9

Bant Uzunluğu 2,2 9,4 2,8 4,4
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“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak ‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına ka-
tılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim 
ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-5.132). “Şu anda yaşanılan yer” 
ile gençlerin, siyasetçiye güvene ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki 
bulunmamaktadır.

Siyasetçiye güveni, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “siyasetçiye güven” konusunda ciddi bir erozyonun meydana 
geldiği görülmektedir (TABLO-5.132). 

En yüksek oranlar ve toplamlar dikkate alındığında, “şu anda yaşadığı yer” şehir 
olanların %47,8’i, siyasetçiye “güvenmekte” (çok güvenilir+güvenilir); buna karşılık 
ilçe olanların %57,5’i siyasetçiye “güvenmemektedir” (hiç güvenilmez+güvenilmez). 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “siyasetçiye güvene” ilişkin seçeneklerin 
(çok güvenilir, güvenilir, güvenilmez, hiç güvenilmez) kendi içlerindeki dağılım ara-
lığı (min-max) TABLO-5.132’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “siyasetçiyi” “hiç güvenilmez” olarak görenlerin de-
ğişim bandı %17,6-26,6, “güvenilmez” olarak görenlerin değişim bandı %30,3-36,6, 
“güvenilir” olarak görenlerin değişim bandı %31,3-35,5 ve “çok güvenilir” olarak 
görenlerin değişim bandı %10,6-14,5’dir. 

“Siyasetçiye güvene” ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, siya-
setçiye “hiç güvenilmez” diyenlerde %9, “güvenilmez” diyenlerde %6,3, “güvenilir” 
diyenlerde %4,2 ve “çok güvenilir” diyenlerde %3,9’dur.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir. 

Siyasetçiye güven konusunda “hayatının büyük bir kısmının geçirildiği 
yere” ilişkin sonuçlarla “şu anda yaşanılan yere” ilişkin sonuçlar arasında nitel 
olarak belli bir uyumun olduğunu söyleyebiliriz. 

TABLO-5.132: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Siyasetçiye Güven

Şu Anda
Yaşanılan Yer

‘‘Siyasetçiye güvenilmez.’’ yargısına katılıyor musunuz?” (%)
Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

Köy/Kasaba 17,6 36,6 31,3 14,5
İlçe 26,6 30,9 31,9 10,6
Şehir 21,9 30,3 35,5 12,3

Ortalama 22,2 31,0 34,5 12,3

Değişim Bandı (Min-Max) 17,6-26,6 30,3-36,6 31,3-35,5 10,6-14,5
Bant Uzunluğu 9 6,3 4,2 3,9
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6.1. Dini Nitelikteki Kimlik Tercihlerinde Meydana Gelen Değişim 
 6.1.1. İslâmcı Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi  
  Sonrası İslâmcı Kimlikteki Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
 6.1.2. Dindar Kimliğini Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi  
  Sonrası Dindar Kimlikteki Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
 6.1.3. Müslüman Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Sonrası Müslüman  
  Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak   
  İncelenmesi
6.2. Gelenekçi ve Muhafazakâr Kimlikleri Tercihte Meydana Gelen Değişim
 6.2.1. Gelenekçi Kimlik Tercihinde Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe   
  Girişimi Sonrası Gelenekçi Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişimin Demografik   
  Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
 6.2.2. Muhafazakâr Kimlik Tercihinde Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe
  Girişimi Sonrası Muhafazakâr Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişimin Demografik
  Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
6.3. Milliyetçi Nitelikli Kimlikleri Tercihte Meydan Gelen Değişim
 6.3.1. Ülkücü Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi  
  Sonrası Ülkücü Kimlikteki Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
 6.3.2. Milliyetçi Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe   
  Girişimi Sonrası Milliyetçi Kimlikteki Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak   
  İncelenmesi
 6.3.3. Türk Milliyetçisi Kimliğini Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri
  Darbe Girişimi Sonrası Türk Milliyetçisi Kimlik Tercihindeki Değişimin Demografik   
  Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
6.4. Laiklik Kimliğini Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Sonrası  
 Laik Kimlikteki Değişim Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
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H er kimlik bir tanımlamadır. Her tanım ise, aynı/benzer ve farklı şeyleri dikkate ala-
rak inşa olunan bir anlamsal çerçeveyi temsil eder. Herhangi bir tanımın oluştu-

rulması sırasında, bazı özellikler tanımlanan şeye dâhil edilmek üzere içeri alınırken, 
diğer bazı özellikler başkalarına ait olmak üzere dışarıda bırakılır. Böylelikle, tanım-
lananı belirgin kılacak sınır ve anlam alanı oluşturulmuş olur. Zaten tanımın başarısı 
da tanımlananı ötekilerden ayıran sınır ve bu sınırın ayırıcılık özelliğiyle ilgilidir. 
Sınırı net olmayan, anlam alanını belirgin şekilde oluşturamayan tanımlar başarılı 
kabul edilmezler; çünkü anlam karışıklıklarına neden olurlar. Bunun yanı sıra; bir 
tanımın oluşturulması sırasında, anlam alanına dâhil edilmek üzere içeri alınanlarla, 
dâhil edilmeyip dışarıda bırakılanlar farklı, hatta çoğu zaman karşıt değerleri temsil 
ederler. Bu ise, her tanımın, az-veya çok bir yanlı bakışı temsil ettiğinin önemli bir 
delilidir. Eğer tanımlanan birey veya toplum ise bu yanlılık hemen hiç değişmeyen 
temel bir özellik kazanır.

Bir tanımlama biçimi olan kimlik, öznesine ilişkin kim/ne sorusuna cevap verir-
ken, öznesinin ne olduğunun yanı sıra; bazen üstü kapalı, bazen ise açıkça ne olma-
dığını da ifade eder. Tanımın ayrıştıran ve tanımlanana özgü anlam alanı oluşturan 
özeliğinin benzeri olmak üzere, kimlik de öznesi ile ötekini birbirlerine göre ko-
numlandırır; değerlendirme ve anlamlandırmasını bu bağlamda yapar ve böylelikle 
öznesine değişmeyen bir öz kazandırır.

Araştırma kapsamında katılımcılara otuz ayrı ideolojik, dini ve etnik kimlik un-
suru soru olarak yöneltilmiş, bu kimlikleri kendilerine ne kadar uygun bulup bul-
madıkları sorulmuştur. 

Söz konusu ideolojik, dini ve etnik kimlikler şunlardır: Sosyal Demokrat, İslâmcı, 
Sünni, Ülkücü, Liberal, Kürt Milliyetçisi, Muhafazakâr, Türk Milliyetçisi, Müslüman, 
Feminist, Solcu, Sağcı, Dindar, Ulusalcı, Hümanist, T.C. Vatandaşı, Laik, Devrimci, 
Modern, Atatürkçü, Gelenekçi, Sosyalist, Kemalist, İlerici, Demokrat, Ateist, Alevi, 
Milliyetçi, Komünist, Biraz Modern Biraz Geleneksel. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra toplanan verilerle önceki veriler karşılaştırıl-
dığında söz konusu kimliklerden bazılarını kabul veya ret düzeyinde önemli değişim-
ler gözlenirken, bazılarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
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15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir değişim gözlenmeyen kimlikler şunlardır: Sosyal Demokrat, Sünni, Liberal, Kürt 
Milliyetçisi, Feminist, Solcu, Sağcı, Ulusalcı, Hümanist, T.C. Vatandaşı, Devrimci, Mo-
dern, Atatürkçü, Sosyalist, Kemalist, İlerici, Demokrat, Ateist, Alevi, Komünist, Biraz 
Modern Biraz Geleneksel. Buna karşılık 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve son-
rası arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim gözlenen bazı kimlikler de 
vardır. Söz konusu kimlikler ise şunlardır: İslâmcı, Ülkücü, Muhafazakâr, Türk 
Milliyetçisi, Müslüman, Dindar, Laik, Gelenekçi, Milliyetçi. Daha da önemlisi 
15 Temmuz öncesinde ve sonrasında uygun bulunma veya bulunmama oranlarında 
büyük farklılık gözlemlenen kimliklerin biri hariç (Laik kimliği) diğerlerinin dini 
ve milliyetçi nitelikte kimlikler olması son derece manidardır. 

Genel bir değerlendirme ile ifade etmek gerekirse; katılımcıların dini nite-
likteki kimlikleri kendilerine uygun bulma oranları, 15 Temmuz sonrasında 
büyük oranda düşüş kaydetmesine karşılık, milliyetçi-muhafazakâr kimlikleri 
benimsemede önemli düzeyde artış kaydedildiği tespit edilmiştir. 

Buradan hareketle bireylerin 15 Temmuz darbe giriminden etkilenerek dini ni-
telikteki kimliklerle aralarına mesafe koyarlarken, milliyetçi-muhafazakâr kimlik-
lere yaklaştıkları anlaşılmaktadır. Gerçekleşen değişim dini kimliklerin aleyhine, 
milliyetçi-muhafazakâr kimliklerin lehinedir. Bunun istisnası “laik” kimliğidir. 15 
Temmuz darbe girişiminden sonra “laik” kimliği kabullenme oranında da kayda de-
ğer bir artış gözlenmektedir. 

6.1. Dini Nitelikteki Kimlik Tercihlerinde Meydana Gelen Değişim
15 Temmuz darbe girişiminden önce kabul edilen, bireyler tarafından kendilerine 

uygun bulunan dini kimlikler içerisinde en yüksek oranda değişim geçiren kimlikler, 
“İslâmcı”, “Dindar”, “Müslüman” kimlikleridir. 

6.1.1. İslâmcı Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
Sonrası İslâmcı Kimlikteki Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında gençlerin 

İslâmcı kimliği tercih etme durumu genel olarak incelenecek; sonra da 15 Temmuz 
Askeri Darbe Girişimi sonrasında İslâmcı kimlik tercihleri demografik özelliklere/
faktörlere göre değerlendirilecektir.

6.1.1.1. İslâmcı Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim
“İslâmcı kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna genç-

lerin verdiği cevaplar, darbe öncesi ve darbe sonrası göz önüne alınarak incelendiğin-
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de, süreç içerisinde ciddi bir değişikliğin olduğu görülmektedir (TABLO-6.1, Şekil 
6.1)

15 Temmuz darbe girişiminden önce %79,6 oranda kabul gören (çok uygun + 
uygun) “İslâmcı” kimliği, darbe girişimi sonrasında %62,3’lük oranla kabul görmeye 
(çok uygun + uygun) başlamıştır. Aradaki fark %17,3’tür (TABLO-6.1, Şekil 6.1).

TABLO-6.1: İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma1

DÖNEM
“İSLÂMCI kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” (%)

SAYI Bana Çok Uygun Bana Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 Temmuz Öncesi 3519 27,3 52,3 13,8 6,6
15 Temmuz Sonrası 1258 17,8 44,5 23,1 14,5

Toplam-Ortalama 4777 24,8 50,3 16,2 8,7

Şekil 6.1: İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma

6.1.1.2. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Sonrası İslâmcı Kimlikteki Değişimin Demografik 
Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
“İslâmcı kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna genç-

lerin verdiği cevaplar, “yaş, cinsiyet, eğitim/öğretim durumu, eğitim-öğretim alanı, 
meslek, ailenin ortalama aylık geliri, gencin eline geçen aylık para miktarı, gencin 
yaşadığı konu, gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer, gencin şu anda yaşa-
dığı yer” gibi demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “İslâmcı kimlik” tercihlerini cin-
siyete bağlı olarak incelediğimizde, kadınların %14,5’i “İslâmcı kimliği” kendine 
“çok uygun”, %48,6’sı “uygun”, %23,3’ü “uygun değil” ve %13,7’si ise “hiç uygun 
değil” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-6.2). Buna karşılık erkeklerin %21,1’i 
“İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun”, %40,6’sı “uygun”, %23,0’ü “uygun değil” 

1 (X2: 163,580 C: 0,182 P:0,000)



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

342

ve %15,4’ü ise “hiç uygun değil” şeklinde cevaplandırmışlardır. Toplamda kadın-
lar (%63,1) erkeklere (%61,7) nazaran İslâmcı kimliği kendilerine biraz daha fazla 
uygun (uygun + çok uygun) bulmaktadırlar. Erkekler (%21,1) kadınlara (%14,5) 
nazaran “İslâmcı kimliği” kendilerine “çok uygun” olarak kabul etmektedirler. Yanı 
erkekler, kadınlara nazaran “İslâmcı kimlik” konusunda daha radikal bir tutum ser-
gilemektedirler. 

TABLO-6.2: Cinsiyete Göre İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Cinsiyet
İslâmcı Kimliğini Kendinize Ne Kadar Uygun Buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Kadın 14,5 48,6 23,3 13,7
Erkek 21,1 40,6 23,0 15,4

Ortalama 17,8 44,5 23,1 14,5

Yaşa bağlı olarak “İslâmcı kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsu-
nuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.3). 

Yaş ile gençlerin “İslâmcı kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri ara-
sında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“İslâmcı kimliği kendine uygun bulmayı”, yaşa göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak İslâmcı kimliği kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir 
değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6,3). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu 26-30 yaş grubunun %19,2’si 
“İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun”, 15-18 yaş grubunun %44,9’u “uygun”, 15-
18 yaş grubunun %22,0’si uygun değil, 19–22 yaş grubunun %’ 19,4’ü “hiç uygun 
değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, 19 -22 yaş grubunun %61,7 uygun 
(uygun+çok uygun), 23–25 yaş grubunun %39,2 uygun değil (uygun değil+hiç uy-
gun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Yaşa bağlı olarak “İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, 
uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-6.3’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “İslâmcı kimliği” “çok uygun” bulanların değişim bandı %14,6-18,7, 
“uygun” bulanların değişim bandı %42,1-44,9, “uygun değil” bulanların değişim 
bandı %18,9-26,3 ve “hiç uygun değil” bulanların değişim bandı %16,5-19,4’tür. 

“İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %4,1, “uygun” diyenlerde %2,8, “uygun değil” diyenler-
de %7,4 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %2,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
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nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında İslâmcı kimliği yaşa bağ-

lı olarak incelediğimizde, toplamda (uygun + çok uygun) 15-25 yaş grupları 

arasında ciddi bir değişim gözükmemektedir (TABLO-6.3). Ancak 26-30 yaş 

grubunun %64’ü, en yüksek oran, İslâmcı kimliği benimsemiştir. Bu yaş grubu 

aynı zamanda diğer yaş gruplarına nazaran İslâmcı kimliği daha yüksek oranda 

(%19,2) kendine çok uygun görmektedir. Bu yaş grubu, diğer yaş gruplarına na-

zaran daha dingin, oturmuş bir kişiliğe sahip olmasından dolayı İslâmcı kimlik 

tercihinde daha radikal davranmış olabilir.

TABLO-6.3: Yaşa Göre İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Yaş
İslâmcı Kimliğini Kendinize Ne Kadar Uygun Buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 -18 16,5 44,9 22,0 16,5
19 -22 14,6 47,1 18,9 19,4
23 -25 18,7 42,1 21,8 17,4
26 -30 19,2 44,8 26,3 9,7

Ortalama 17,8 44,5 23,1 14,5

Değişim Bandı (Min-Max) 14,6-18,7 42,1-44,9 18,9-26,3 16,5-19,4
Bant Uzunluğu 4,1 2,8 7,4 2,9

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “İslâmcı kimliğini kendinize ne ka-

dar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, ge-
nel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.4). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “İslâmcı kimliği kendine uygun bulmaya” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“İslâmcı kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim durumuna göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak İslâmcı kimliği kendine uygun bulma ko-
nusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.4). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu lisans eğitimi alanların %23,1’i 
“İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun”, lise eğitimi alanların %53,3’ü “uygun”, il-
köğretim/ortaokul eğitimi alanların %31,7’si uygun değil, lisans eğitimi alanların 
%22,4’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, lise eğitimi alan-
ların %65,3 uygun (uygun+çok uygun), lisans eğitimi alanların %40,9 uygun değil 
(uygun değil+hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.
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Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin se-
çeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-6,4’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun” bulanların 
değişim bandı %12,1-23,1, “uygun” bulanların değişim bandı %35,9-53,3, “uygun 
değil” bulanların değişim bandı %18,5-31,7, “hiç uygun değil” bulanların değişim 
bandı %6,3-22,4’tür. 

“İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %11, “uygun” diyenlerde %17,4, “uygun değil” diyen-
lerde %13,2 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %16,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, İslâmcı kim-
lik bana “çok uygun” diyen grubun (%11), “uygun” diyen grubun (%17,4), “uygun 
değil” diyen grubun (%13,2) ve “hiç uygun değil” diyen grubun (%16,1) zihinlerinin 
biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-6.4: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim Durumu
İslâmcı Kimliğini Kendinize Ne Kadar Uygun Buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
İlköğretim/Ortaokul 19,0 42,9 31,7 6,3
Lise 12,1 53,3 27,0 7,6
Ön Lisans 17,0 46,7 23,2 13,1
Lisans 23,1 35,9 18,5 22,4
Yüksek Lisans/Doktora 15,9 48,9 23,9 11,4

Ortalama 17,9 44,7 23,0 14,4

Değişim Bandı (Min-Max) 12,1-23,1 35,9-53,3 18,5-31,7 6,3-22,4
Bant Uzunluğu 11 17,4 13,2 16,1

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “İslâmcı kimliği kendine uygun bulmaya” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“İslâmcı kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim alanına göre analiz et-
tiğimizde, genel dağılıma uygun olarak İslâmcı kimliği kendine uygun bulma konu-
sunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.5). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu spor alan eğitimi alanların 
%30,3’ü “İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun”, imam hatip/ilahiyat alan eğitimi 
alanların %50,5’i “uygun”, genel alan eğitimi alanların %28,0’i uygun değil, sosyal 



345

GENÇLİK VE KİMLİKLER

alan eğitimi alanların %21,6’sı “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındı-
ğında, spor alan eğitimi alanların %71,3’ü uygun (uygun+çok uygun), sosyal alan 
eğitimi alanların %43,5’i uygun değil (uygun değil+hiç uygun değil) olarak cevap-
landırmışlardır.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin seçe-
neklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-6.5’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “İslâmcı kimliği” “çok uygun” diyenlerin değişim 
bandı %13,6-30,3, “uygun” diyenlerin değişim bandı %35,3-50,5, “uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %1,9-28,0, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı 
%8,6-21,6’dır. 

“İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %16,7, “uygun” diyenlerde %15,2, “uygun değil” diyen-
lerde %26,1 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %13’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, İslâmcı kim-
lik bana “çok uygun” diyen grubun (%16,7), “uygun” diyen grubun (%15,2) ve “hiç 
uygun değil” diyen grubun (%13) zihinlerinin biraz karışık olduğu, “uygun değil” 
diyen grubun (%26,1) çok karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-6.5: Eğitim/Öğretim Alanına Göre İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim
Alanı

İslâmcı Kimliğini Kendinize Ne Kadar Uygun Buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Teknik Alan 13,6 46,2 28,1 12,1
Sağlık 15,3 49,4 21,8 13,5
Sosyal 21,2 35,3 1,9 21,6
İmam Hatip/İlahiyat 15,5 50,5 20,0 14,1
Genel 15,1 48,4 28,0 8,6
Spor 30,3 41,0 12,3 16,4

Ortalama 18,0 44,5 22,5 15,0

Değişim Bandı (Min-Max) 13,6-30,3 35,3-50,5 1,9-28,0 8,6-21,6
Bant Uzunluğu 16,7 15,2 26,1 13

Mesleğe bağlı olarak “İslâmcı kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyor-
sunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.6). 
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Meslek ile gençlerin “İslâmcı kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“İslâmcı kimliği kendine uygun bulmayı” mesleğe göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak İslâmcı kimliği kendine uygun bulma konusunda çok ciddi 
bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.6). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu memur olanların %26,9’u 
“İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun”, memur olanların %50’si “uygun”, esnaf olan-
ların %30,8’i uygun değil, çalışmayan /işsiz olanların %23,4’ü “hiç uygun değil” ola-
rak; toplam olarak ele alındığında, işçi (çalışan) olanların %70,5’i uygun (uygun+çok 
uygun), çalışmayan/işsiz olanların %45,7’si uygun değil (uygun değil+hiç uygun de-
ğil) olarak cevaplandırmışlardır.

Mesleğe bağlı olarak “İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uy-
gun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-6.6’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermek-
tedir.

Mesleğe göre “İslâmcı kimliği” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %8,5-
26,9, “uygun” diyenlerin değişim bandı %40,6-50,0, “uygun değil” diyenlerin deği-
şim bandı %13,1-30,8, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %6,8-23,4’tür. 

“İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %18,4, “uygun” diyenlerde %9,4, “uygun değil” diyen-
lerde %17,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %16,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, İslâmcı kim-
lik bana “çok uygun” diyen grubun (%18,4), “uygun değil” diyen grubun (%17,7) 
ve “hiç uygun değil” diyen grubun (%16,6) zihinlerinin biraz karışık olduğu görül-
mektedir.
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TABLO-6.6: Mesleğe Göre İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Meslek
İslâmcı Kimliğini Kendinize Ne Kadar Uygun Buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Öğrenci 18,5 42,0 23,9 15,6
Eğitici (Öğretmen/Öğretim Elemanı) 11,3 48,8 25,0 15,0
Çalışmayan/İşsiz 8,5 45,7 22,3 23,4
Memur 26,9 50,0 15,4 7,7
Özel Sektör Çalışanı 24,6 40,6 18,8 15,9
İşçi (Çalışan) 21,3 49,2 13,1 16,4
Ev Kadını/Kızı 15,1 46,2 22,6 16,1
Esnaf 19,2 43,2 30,8 6,8

Ortalama 17,8 44,5 23,1 14,5

Değişim Bandı (Min-Max) 8,5-26,9 40,6-50,0 13,1-30,8 6,8-23,4
Bant Uzunluğu 18,4 9,4 17,7 16,6

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “İslâmcı kimliğini kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.7). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “İslâmcı kimliği kendine uygun bulma-
ya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“İslâmcı kimliği kendine uygun bulmayı” ailenin ortalama aylık gelirine göre ana-
liz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak İslâmcı kimliği kendine uygun bulma 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.7). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu ailesinin ortalama aylık geliri 
5001 TL ve üstü olanların %34,8 “İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun”, 1001–1500 
TL olanların %51,3 “uygun”, 1501–2000 TL olanların %27,6 “uygun değil”, 3001–
5000 TL olanların %28,2 “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, 
1001–1500 TL olanların %68 “uygun” (uygun+çok uygun), 3001 -5000 TL olanla-
rın %44,7 “uygun değil” (uygun değil+hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-6.7’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “İslâmcı kimliği” “çok uygun” diyenlerin deği-
şim bandı %14,1-34,8, “uygun” diyenlerin değişim bandı %30,4-51,3, “uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %16,5-27,6, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı 
%8,7-28,2’dir. 

“İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %20,7, “uygun” diyenlerde %20,9, “uygun değil” diyen-
lerde %11,1 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %19,5’dir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, İslâmcı kim-
lik bana “çok uygun” diyen grubun (%20,7), “uygun” diyen grubun (%20,9) ve “hiç 
uygun değil” diyen grubun (%19,5) zihinlerinin birazdan fazla karışık ve “uygun 
değil” diyen grubun (%11,1) zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

İslâmcı kimlik bana uygun ve çok uygun diyen gençlik gruplarında zihin karışık-
lığı, diğerlerine nazaran daha yüksektir.

Ailesinin ortalama aylık geliri 5001 TL ve üstü olanların toplamda %65,2’si-
nin İslâmcı kimliği kendine uygun (uygun + çok uygun) ve %34,8’inin çok uy-
gun bulması, dikkat çekicidir.

TABLO-6.7: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

İslâmcı Kimliğini Kendinize Ne Kadar Uygun Buluyorsunuz? %
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -1000 19,3 43,6 24,8 12,4
1001 -1500 16,7 51,3 17,0 15,0
1501 -2000 14,8 43,6 27,6 14,0
2001 -3000 19,9 38,1 27,3 14,8
3001 -5000 14,1 41,2 16,5 28,2
5001 ve Üstü 34,8 30,4 26,1 8,7

Ortalama 17,8 44,3 23,2 14,7

Değişim Bandı (Min-Max) 14,1-34,8 30,4-51,3 16,5-27,6 8,7-28,2
Bant Uzunluğu 20,7 20,9 11,1 19,5

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “İslâmcı kimli-
ğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar 
incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.8). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin “İslâmcı kimliği ken-
dine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurula-
mamaktadır.

“İslâmcı kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin eline geçen ortalama aylık para 
miktarına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak İslâmcı kimliği kendine 
uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.8). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin eline geçen ortalama 
aylık para miktarı 1001–2000 TL olanların %32,7’si “İslâmcı kimliği” kendine “çok 
uygun”, 2001 TL ve üstü olanların %62,5’i “uygun”, 501-750 TL olanların %27,3’ü 
uygun değil, 751-1000 TL olanların %33,3’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam ola-
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rak ele alındığında, 2001 TL ve üstü olanların %75’i uygun (uygun + çok uygun), 
751-1000 TL olanların %50,8’i uygun değil (uygun değil + hiç uygun değil) olarak 
cevaplandırmışlardır.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “İslâmcı kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.8’de görülmektedir. Tablo, ge-
nel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “İslâmcı kimliği” bana “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %12,5-32,7, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
%22,4-62,5, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %12,5-27,3, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %9,7-33,3’tür. 

“İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %20,2, “uygun” diyenlerde %40,1, “uygun değil” diyen-
lerde %14,8 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %23,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, İslâmcı kimlik 
bana “çok uygun” diyen grubun (%20,2) ve “hiç uygun değil” diyen grubun (%23,6) 
zihinlerinin fazla karışık olduğu, “uygun” diyen grubun (%40,1) zihinlerinin ise çok 
fazla karışık olduğu, “uygun değil” diyen grubun (%14,8) zihinlerinin biraz karışık 
olduğu görülmektedir. Özellikle İslâmcı kimlik “bana uygun” diyen gençlik grubun-
da zihin karışıklığı, diğerlerine nazaran çok daha yüksektir.

2001 TL ve üstü aylık geliri olan gençlerin toplamda %75’inin İslâmcı kimli-
ği kendine uygun (uygun+çok uygun) bulması, dikkat çekicidir.

TABLO-6.8: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para Miktarı (TL)

İslâmcı kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -400 19,2 47,9 23,1 9,7
401 -500 15,2 46,5 22,9 15,4
501 -750 18,7 43,5 27,3 10,5
751 -1000 16,7 32,5 17,5 33,3
1001 -2000 32,7 22,4 22,4 22,4
2001 ve Üstü 12,5 62,5 12,5 12,5

Ortalama 17,9 44,5 23,1 14,6

Değişim Bandı (Min-Max) 12,5-32,7 22,4-62,5 12,5-27,3 9,7-33,3
Bant Uzunluğu 20,2 40,1 14,8 23,6
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Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “İslâmcı kimliğini kendinize 
ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.9). Gencin şu 
anda yaşandığı konut ile gençlerin “İslâmcı kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır. “İslâmcı kimliği 
kendine uygun bulmayı”, gencin şu anda yaşadığı konuta göre analiz ettiğimizde, 
genel dağılıma uygun olarak İslâmcı kimliği kendine uygun bulma konusunda çok 
ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.9). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruya apart dairede yalnız kalan 
gençlerin %28,6’sı “İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun”, apart dairede yalnız ka-
lanların %57,1’i “uygun”, ailesiyle birlikte evde kalanların %26,5’i uygun değil, apart 
dairede arkadaşla birlikte kalanların %24,2’si “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak 
ele alındığında, apart dairede yalnız kalanların %85,7’si uygun (uygun + çok uygun), 
apart dairede arkadaşla birlikte kalanların %46,8’i uygun değil (uygun değil + hiç 
uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “İslâmcı kimliği” benimsemeye iliş-
kin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.9’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Gencin şu anda yaşadığı konuta göre “İslâmcı kimliği” “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %8,1-28,6, “uygun” diyenlerin değişim bandı %39,9-57,1, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %14,3-26,5, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bant %0-24’tür. 

“İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %20,5, “uygun” diyenlerde %17,2, “uygun değil” diyen-
lerde %12,2 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %24’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, İslâmcı kim-
lik bana “çok uygun” diyen grubun (%20,5), “uygun” diyen grubun (%17,2) ve “hiç 
uygun değil” diyen grubun (%24) zihinlerinin biraz fazla karışık olduğu, “uygun 
değil” diyen grubun (%12,2) ise zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

Özellikle İslâmcı kimlik “bana çok uygun” ve “hiç uygun değil” diyen gençlik 
gruplarının zihin karışıklığı, diğerlerine nazaran daha yüksektir.

Dikkat çeken diğer bir nokta, “evde yalnız kalanların” %68,8’inin ve “apart 
dairede yalnız kalanların” %85,7’sinin İslâmcı kimliği kendilerine uygun (uy-
gun + çok uygun) bulmasıdır. 
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İslâmcı kimlik mensuplarında bireyselleşme, etkin mi olmaya başlamıştır? 
sorusunun tartışılmasında fayda vardır?

TABLO-6.9: Yaşanan Konuta Göre İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Yaşanan Konut
İslâmcı Kimliğini Kendinize Ne Kadar Uygun Buluyorsunuz? %

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Yurtta 18,8 45,8 22,4 13,0

Ailemle Birlikte Evde 16,2 42,7 26,5 14,6

Evde Yalnız 18,8 50,0 18,8 12,5

Evde Arkadaş(lar)ımla Birlikte 21,6 39,9 23,5 15,0

Apart Dairede Yalnız 28,6 57,1 14,3

Apart Dairede Arkadaşla 8,1 45,2 22,6 24,2

Ortalama 17,9 44,4 23,1 14,6

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “İslâmcı kim-
liğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-6.10). 

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin “İslâmcı kimliği ken-
dine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurula-
mamaktadır.

“İslâmcı kimliği kendine uygun bulmayı”, Gencin “hayatının büyük kısmını ge-
çirdiği yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak İslâmcı kimliği 
kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir 
(TABLO-6.10). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, gencin “hayatının büyük kıs-
mını geçirdiği yer” ilçe olanların %64,6’sı “İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun”, ilçe 
olanların %49,4’ü “uygun”, köy/kasaba olanların %25,0’i “uygun değil”, şehir olan-
ların %16,4’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, ilçe olanların 
%64,6’sı uygun (uygun+çok uygun), şehir olanların %39,9’u uygun değil (uygun 
değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “İslâmcı kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.10’da görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “İslâmcı kimliği” “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %15,2-23,7, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
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%39,9-49,4, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %21,1-25,0, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %11,4-16,4’tür. 

“İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %8,5, “uygun” diyenlerde %9,5, “uygun değil” diyenler-
de %3,9 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “İslâmcı kimliği” benim-
semeye ilişkin değişim bantlarının uzunluklarının %10’un altında olmuş olması, 
gençlerin zihinlerinin diğer demografik özelliklere göre çok daha net olduğunu gös-
termektedir.

“Hayatının büyük kısmını geçirdiği yer ilçe olanların, toplamda en yüksek 
oranda, %64,6’sının İslâmcı kimliği kendine uygun (uygun + çok uygun) bul-
ması, dikkat çekicidir.

TABLO-6.10: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre İslâmcı Kimliğini 

Kendine Uygun Bulma
Hayatın

Büyük Bir Kısmının
Geçirildiği Yer

İslâmcı Kimliğini Kendinize Ne Kadar Uygun Buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 23,7 39,9 25,0 11,4
İlçe 15,2 49,4 21,1 14,3
Şehir 16,4 43,8 23,5 16,4
Yurt Dışı 100,0

Ortalama 17,8 44,5 23,1 14,5

Değişim Bandı (Min-Max) 15,2-23,7 39,9-49,4 21,1-25,0 11,4-16,4
Bant Uzunluğu 8,5 9,5 3,9 5

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “İslâmcı kimliğini kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.11). 

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ile gençlerin “İslâmcı kimliği kendine uygun bul-
maya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“İslâmcı kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı yere” göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak İslâmcı kimliği kendine uygun bul-
ma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.11). 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “hayatının büyük kıs-
mını geçirdiği yer” şehir olanların %18,8’i “İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun”, 
ilçe olanların %51,9’u “uygun”, köy/kasaba olanların %33,3’ü uygun değil, şehir 
olanların %16,2’si “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, ilçe olan-
ların %64,6’sı uygun (uygun + çok uygun), köy/kasaba olanların %43,9’u uygun 
değil (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.11’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “İslâmcı kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %12,7-18,8, “uygun” diyenlerin değişim bandı %38,2-51,9, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %21,3-33,3, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bandı %10,1-16,2’dir. 

“İslâmcı kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %6,1, “uygun” diyenlerde %13,7, “uygun değil” diyen-
lerde %12 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %6,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, İslâmcı kim-
lik bana “uygun” diyen grubun (%13,7) ve “uygun değil” diyen grubun (%12) zihin-
lerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ilçe olanların toplamda %64,6’sının (en yük-
sek oran) İslâmcı kimliği kendine uygun (uygun + çok uygun) bulması, dikkat 
çekicidir. Bu sonuç “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer ilçe olanların” so-
nuçları ile paraleldir. Dolayısıyla ilçedeki gençlerin en yüksek oranda İslâmcı 
kimliğini kendilerine uygun bulmuş olmaları, önemli bir olgu olup özellikle 
araştırılması gerekmektedir.

TABLO-6,11: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre İslâmcı Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Şu Anda
Yaşanılan Yer

İslâmcı Kimliğini Kendinize Ne Kadar Uygun Buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 17,9 38,2 33,3 10,6
İlçe 12,7 51,9 25,4 10,1
Şehir 18,8 43,7 21,3 16,2

Ortalama 17,8 44,4 23,1 14,7

Değişim Bandı (Min-Max) 12,7-18,8 38,2-51,9 21,3-33,3 10,1-16,2
Bant Uzunluğu 6,1 13,7 12 6,1
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6.1.2. Dindar Kimliğini Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
Sonrası Dindar Kimlikteki Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında gençlerin 

Dindar kimliği tercih etme durumu genel olarak incelenecek; sonra da 15 Temmuz 
Askeri Darbe Girişimi sonrasında Dindar kimlik tercihleri demografik özelliklere/
faktörlere göre değerlendirilecektir.

6.1.2.1. Dindar Kimliğini Tercihte Meydana Gelen Değişim
“Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna genç-

lerin verdiği cevaplar, darbe öncesi ve darbe sonrası göz önüne alınarak incelen-
diğinde, süreç içerisinde, “dindar” kimliğini tercihte ciddi bir değişikliğin olduğu 
görülmektedir (TABLO-6.12, Şekil 6.2)

15 Temmuz darbe girişiminden önce %77’lik oranda kabul gören (çok uygun + 
uygun) “dindar” kimliği, darbe girişimi sonrasında %53,2’lik oranla kabul görmeye 
(çok uygun + uygun) başlamıştır. Aradaki fark %23,8’dir (TABLO-6.12, Şekil 6.2). 

Gençler, “dindar” kimliğinden ciddi bir şekilde uzaklaşmışlardır. Hiç kuşku yok 
ki bunda darbe girişiminin faili olan kişilerin yıllarca “dindar” kimlikleriyle tanı-
nıyor olmalarının doğrudan etkisi vardır. “Dindar” kişilikleriyle tanınan, yıllarca 
konuşmalarında ve kitaplarında “hoşgörü” kavramına vurguda bulunan bir kesi-
min, 15 Temmuz gecesi yaşanan şekliyle canice tutum ve davranış içerisinde olma-
ları, dini nitelikteki kimliklerin kabulünü, büyük oranda düşürmüştür. Bundan en 
çok nasiplenen de “Dindar” kimliği olmuştur. 

TABLO-6.12: Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma2

DÖNEM
DİNDAR kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Sayı Çok Uygun Uygun Uygun değil Hiç Uygun Değil

15 Temmuz Öncesi 3369 30,6 46,4 14,8 8,2
15 Temmuz Sonrası 1203 19,0 34,2 27,2 19,6

Toplam-Ortalama 4572 27,5 43,2 18,1 11,2

2 (X2: 252,104 C: 0,229 P: 0,000)
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Şekil 6.2: Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma

6.1.2.2. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Sonrası Dindar Kimlikteki Değişimin Demografik 
Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
“Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna genç-

lerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demografik 
özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Dindar kimliği” cinsiyete bağlı 
olarak incelediğimizde, kadınların %15,4’ü “Dindar kimliği” kendine “çok uygun”, 
%36,1’i “uygun”, %30,5’i “uygun değil” ve %18,0’i “hiç uygun değil” şeklinde ce-
vaplandırmışlardır. Buna karşılık erkeklerin %22,5’i “Dindar kimliği” kendine “çok 
uygun”, %.32,3’ü “uygun”, %24,0’ü “uygun değil” ve %21,2’si ise “hiç uygun değil” 
şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-6.13). 

Toplamda erkekler (%54,8), kadınlara (%51,5) nazaran Dindar kimliği ken-
dine biraz daha fazla uygun (uygun + çok uygun) bulmaktadırlar.

Erkeklerin (%22,5) kadınlara (%15,4) nazaran “Dindar kimliği” kendilerine 
“çok uygun” olarak kabul etmeleri, erkeklerin kadınlara nazaran “Dindar kim-
lik” konusunda daha radikal bir tutum sergiledikleri anlamında yorumlanabilir. 

TABLO-6.13: Cinsiyete Göre Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Cinsiyet
Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Kadın 15,4 36,1 30,5 18,0

Erkek 22,5 32,3 24,0 21,2

Ortalama 19,0 34,2 27,2 19,6

Yaşa bağlı olarak “Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsu-
nuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.14). 
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Yaş ile gençlerin “Dindar kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasın-

da anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Dindar kimliği kendine uygun bulmayı” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel da-

ğılıma uygun olarak Dindar kimliği kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir 

değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.14). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu 26–30 yaş grubunun %22,9’u 

“dindar kimliği” kendine “çok uygun”, 15 -18 yaş grubunun %37,9’u “uygun”, 15 

-18 /19–22 yaş grubunun %28,1’i uygun değil, 23-25 yaş grubunun %25,6’sı “hiç 

uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, 19-22 yaş grubunun %54,6’sı 

uygun (uygun + çok uygun), 26–30 yaş grubunun %54,6’sı uygun değil (uygun değil 

+ hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Yaşa bağlı olarak “dindar kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, 

uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 

TABLO-6.14’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “dindar kimliği” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %15,5-

22,9, “uygun” diyenlerin değişim bandı %32,5-37,9, “uygun değil” diyenlerin de-

ğişim bandı %26,3-28, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %17,3-25,6’dır. 

“Dindar kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-

ları, “çok uygun” diyenlerde %7,4, “uygun” diyenlerde 5,4, “uygun değil” diyenlerde 

%1,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %8,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 

tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

“Dindar kimliği” benimseme noktasında zihni en net olan grup, bana “uy-

gun değil” diyenlerdir (%1,7).

26-30 yaş grubunun %55,4’ü, en yüksek oran, Dindar kimliğini kendine uygun 

(uygun + çok uygun)olarak kabul etmiştir. Bu yaş grubu aynı zamanda diğer yaş 

gruplarına nazaran dindar kimliğini daha yüksek oranda (%22,9) kendine “çok 

uygun” görmektedir. Bu yaş grubunun diğer yaş gruplarına nazaran daha dingin, 

oturmuş bir kişiliğe sahip olmasından dolayı dindar dini kimlik tercihinde daha 

radikal davranmış olabilir.
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TABLO-6.14: Yaşa Göre Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Yaş
Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 -18 16,5 37,9 28,1 17,4
19 -22 18,4 36,2 28,1 17,3
23 -25 15,5 32,6 26,3 25,6
26 -30 22,9 32,5 27,0 17,6

Ortalama 19,0 34,2 27,2 19,6

Değişim Bandı (Min-Max) 15,5-22,9 32,5-37,9 26,3-28, 17,3-25,6
Bant Uzunluğu 7,4 5,4 1,7 8,3

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Dindar kimliğini kendinize ne kadar 
uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel 
eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.15). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “Dindar kimliği kendine uygun bulmaya” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Dindar kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim durumuna göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak dindar kimliği kendine uygun bulma ko-
nusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.15). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu lisans eğitimi alanların %26,1’i 
“dindar kimliği” kendine “çok uygun”, ön lisans eğitimi alanların %45,5’i “uygun”, 
lise eğitimi alanların %36,7’si uygun değil, lisans eğitimi alanların %28,0’i “hiç uy-
gun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, ön lisans eğitimi alanların %64,7’si 
uygun (uygun + çok uygun), lisans eğitimi alanların %54,1’i uygun değil (uygun 
değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “dindar kimliği” benimsemeye ilişkin se-
çeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-6.15’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “dindar kimliği” kendine “çok uygun” bulanların 
değişim bandı %11,4-26,1, “uygun” bulanların değişim bandı %19,9-45,5, “uygun 
değil” bulanların değişim bandı %18,6-36,7, “hiç uygun değil” bulanların değişim 
bandı %10,7-28,0’dir. 

“Dindar kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %14,7, “uygun” diyenlerde %25,6, “uygun değil” diyen-
lerde %18,1 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %17,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Gencin “eğitim/öğretim durumuna” göre “dindar kimliği” benimsemeye ilişkin 
değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “çok uygun”, “uygun 
değil” ve “hiç uygun değil” grupları, kendi içerisinde bir miktar zihin karışıklığı-
na sahiptirler. “Dindar kimlik” bana uygun diyenler grubun bant aralığı daha geniş 
(%25,6) olduğundan grup içerisinde zihin karışıklığı daha yüksektir. 

TABLO-6.15: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim
Durumu

Dindar Kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

İlköğretim/Ortaokul 19,0 36,5 31,7 12,7
Lise 11,4 41,2 36,7 10,7
Ön Lisans 19,2 45,5 18,6 16,7
Lisans 26,1 19,9 26,1 28,0
Yüksek Lisans/Doktora 12,8 37,2 25,5 24,5

Ortalama 19,1 34,3 27,1 19,5

Değişim Bandı (Min-Max) 11,4-26,1 19,9-45,5 18,6-36,7 10,7-28,0
Bant Uzunluğu 14,7 25,6 18,1 17,3

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Dindar kimliğini kendinize ne kadar 
uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel 
eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.16). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “dindar kimliğini kendine uygun bulmaya” iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Dindar kimliğini kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim alanına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “dindar kimliğini kendine uygun bulma” 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.16). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu spor eğitimi alanların %33,0’ü 
“dindar kimliğini” kendine “çok uygun”, imam hatip/ilahiyat eğitimi alanların 
%42,7’si “uygun”, teknik alan eğitimi alanların %38,3’ü uygun değil, spor eğitimi 
alanların %30,4’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, sağlık 
eğitimi alanların %59,9’u uygun (uygun + çok uygun), teknik alan eğitimi alanların 
%52,7 uygun değil (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “dindar kimliğini” benimsemeye ilişkin seçe-
neklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-6.16’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “dindar kimliğini” kendine “çok uygun” bulanların 
değişim bandı %14,7-33,0, “uygun” bulanların değişim bandı %17,9-42,7, “uygun 
değil” bulanların değişim bandı %18,8-38,3, “hiç uygun değil” bulanların değişim 
bandı %14,4-30,4’tür. 
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“Dindar kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %18,3, “uygun” diyenlerde %24,8, “uygun değil” 
diyenlerde %19,5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %20’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, Dindar kim-
lik, bana “çok uygun” diyen grubun (%18,3) zihinlerinin biraz, “uygun” diyen gru-
bun (%24,8) zihinlerinin fazla, “uygun değil” diyen grubun (%19,5) zihinlerinin 
biraz ve “hiç uygun değil” diyen grubun (%20) zihinlerinin biraz fazla karışık olduğu 
görülmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Dindar kimliği” eğitim/öğre-
tim alanına bağlı olarak incelediğimizde, sağlık eğitim/öğretimi alanında eğitim 
almış olanların, toplamda (uygun + çok uygun) %59,9’u, en yüksek oran, “din-
dar kimliği” benimsemiş olmaları dikkat çekicidir. 

Çok dikkat çekici diğer bir nokta da imam hatip/ilahiyatlıların, toplamda, 
%42,6’sının, “dindar kimliğini” kendine “uygun” (uygun değil + hiç uygun değil) 
görmemiş olmalarıdır. 

Spor alanında eğitim/öğretim alanların %33’ü, en yüksek oran, “dindar kim-
liğini” kendine “çok uygun” bulmaktadır. Dindar kimliğini benimseme anla-
mında en radikal grup, spor alanında eğitim/öğretim almış olanlardır.

TABLO-6.16: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim
Alanı

Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Teknik Alan 16,5 30,9 38,3 14,4
Sağlık 18,5 41,4 22,3 17,8
Sosyal 18,7 34,1 24,1 23,1
İmam Hatip/İlahiyat 14,7 42,7 28,9 13,7
Genel 20,4 29,3 26,5 23,8
Spor 33,0 17,9 18,8 30,4

Ortalama 19,3 33,8 26,9 20,0

Değişim Bandı (Min-Max) 14,7-33,0 17,9-42,7 18,8-38,3 14,4-30,4
Bant Uzunluğu 18,3 24,8 19,5 20

Mesleğe bağlı olarak “Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyor-
sunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.17). 
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Meslek ile gençlerin “dindar kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Dindar kimliği kendine uygun bulmayı” mesleğe göre analiz ettiğimizde, genel 

dağılıma uygun olarak dindar kimliği kendine uygun bulma konusunda çok ciddi 

bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.17). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu mesleği memur olanların 

%28,0’i “dindar kimliği” kendine “çok uygun”, özel sektör çalışanı olanların %46,2’si 

“uygun”, ev kadını/kızı olanların %41,6’sı uygun değil, eğitici (öğretmen/öğretim ele-

manı)olanların %31,8’i “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, işçi 

(çalışan) olanların %72,2’si uygun (uygun + çok uygun), çalışmayan/işsiz olanların 

%63,9’u uygun değil (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Mesleğe bağlı olarak “dindar kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uy-

gun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-

max) TABLO-6.17’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-

mektedir.

Mesleğe göre “dindar kimliği” “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %12,4-28,0, 

“uygun” diyenlerin değişim bandı %25,5-46,2, “uygun değil” diyenlerin değişim 

bandı %13,1-41,6, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %10,7-31,8’dir. 

“Dindar kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-

ları, “çok uygun” diyenlerde %15,6, “uygun” diyenlerde %20,7, “uygun değil” diyen-

lerde %28,5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %21,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, dindar kimlik 

bana “çok uygun” diyen grubun (%15,6) zihinlerinin biraz, “uygun” diyen grubun 

(%20,7) zihinlerinin biraz fazla, “uygun değil” diyen grubun (%28,5) zihinlerinin 

çok fazla ve “hiç uygun değil” diyen grubun (%21,1) zihinlerinin biraz fazla karışık 

olduğu görülmektedir.

Memurların %28’inin, özel sektör çalışanlarının %24,6’sının ve işçilerin 

%27,9’unun dindar kimliği kendilerine “çok uygun” bulmaları dikkat çekici bir 

durumdur. 
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TABLO-6.17: Mesleğe Göre Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Meslek
Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Öğrenci 19,0 35,2 26,3 19,6
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 13,4 27,4 27,4 31,8
Çalışmayan/işsiz 10,6 25,5 33,0 30,9
Memur 28,0 34,0 22,0 16,0
Özel sektör çalışanı 24,6 46,2 15,4 13,8
İşçi (çalışan) 27,9 44,3 13,1 14,8
Ev kadını/kızı 12,4 34,8 41,6 11,2
Esnaf 22,9 33,6 32,8 10,7

Ortalama 19,0 34,2 27,2 19,6

Değişim Bandı (Min-Max) 12,4-28,0 25,5-46,2 13,1-41,6 10,7-31,8
Bant Uzunluğu 15,6 20,7 28,5 21,1

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Dindar kimliğini kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.18). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “Dindar kimliği kendine uygun bulma-
ya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Dindar kimliği kendine uygun bulmayı” ailenin ortalama aylık gelirine göre ana-
liz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak dindar kimliği kendine uygun bulma 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.18). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu ailesinin ortalama aylık geliri 
5001 TL ve üstü olanların %26,1’i “dindar kimliği” kendine “çok uygun”, 1501–
2000 TL olanların %40,4’ü “uygun”, 1001–1500 TL olanların %29,0’u uygun de-
ğil, 5001 TL ve üstü olanların %30,4’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele 
alındığında, 1501 -2000 TL olanların %56,2’si uygun (uygun+çok uygun), 5001 TL 
ve üstü olanların %56,5’i uygun değil (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevap-
landırmışlardır.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “dindar kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.18’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “dindar kimliği” bana “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %15,8-26,1, “uygun” diyenlerin değişim bandı %17,4-40,4, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %21,3-29,0, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bandı %18,2-30,4’tür. 

“Dindar kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %10,3, “uygun” diyenlerde %23, “uygun değil” diyen-
lerde %7,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %12,2’dir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını (> %10) göz önüne aldığımızda, dindar kimlik, 
bana “çok uygun” diyen grubun (%10,3) zihinlerinin çok az, “uygun” diyen grubun 
(%23) zihinlerinin çok, “uygun değil” diyen grubun (%7,7) zihinlerinin net ve “hiç 
uygun değil” diyen grubun (%12,2) zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

5001 TL ve üstü aylık geliri olanların, toplamda, %43,5’inin, en düşük oran, 
“Dindar kimliği” kendine uygun (uygun + çok uygun) ve %26,1’inin, en yüksek 
oran, çok uygun bulması dikkat çekicidir. Ailenin aylık ortalama gelirine bağlı 
olarak en olumsuz olan bu kesimin dindar kimliği en yüksek oranda kendileri-
ne çok uygun görmeleri, dikkat çekicidir. Dikkat çekici olan bir durum da, bu 
kesimin İslâmcı kimliği de en yüksek oranda benimsemiş olmalarıdır.

TABLO-6.18: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Ailenin Ortalama
Aylık Geliri (TL)

Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -1000 18,9 36,8 25,8 18,4
1001 -1500 19,5 33,3 29,0 18,2
1501 -2000 15,8 40,4 25,4 18,3
2001 -3000 23,7 26,0 29,0 21,3
3001 -5000 18,8 32,5 21,3 27,5
5001 ve Üstü 26,1 17,4 26,1 30,4

Ortalama 19,3 34,5 26,7 19,6

Değişim Bandı (Min-Max) 15,8-26,1 17,4-40,4 21,3-29,0 18,2-30,4
Bant Uzunluğu 10,3 23 7,7 12,2

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Dindar kimliği 
kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar in-
celendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.19). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin “Dindar kimliği ken-
dine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurula-
mamaktadır.

“Dindar kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin eline geçen ortalama aylık para 
miktarına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Dindar kimliği ken-
dine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-6.19). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, gencin eline geçen ortalama 
aylık para miktarı 2001 TL ve üstü olanların %35,7’si “dindar kimliği” kendine “çok 
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uygun”, 0-400 TL olanların %36,7’si “uygun”, 751–1000 TL olanların %29,6’sı “uy-
gun değil”, 1001-2000 TL olanların %29,8’i “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak 
ele alındığında, 2001 TL ve üstü olanların %64,3’ü uygun (uygun + çok uygun), 
751–1000 TL olanların %57,3’ü uygun değil (uygun değil + hiç uygun değil) olarak 
cevaplandırmışlardır.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “dindar kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.19’da görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “dindar kimliği” “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %15,6-35,7, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
%17,6-36,7, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %14,9-29,6, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %7,1-29,8’dir. 

“Dindar kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %20,1, “uygun” diyenlerde %19,1, “uygun değil” diyen-
lerde %14,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %22,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, dindar kimlik bana 
“çok uygun” diyen grubun (%20,1) zihinlerinin biraz fazla, “uygun” diyen grubun 
(%19,1) zihinlerinin biraz fazla, “uygun değil” diyen grubun (%14,7) zihinlerinin 
biraz ve “hiç uygun değil” diyen grubun (%22,7) zihinlerinin biraz fazla karışık ol-
duğu görülmektedir.

TABLO-6.19: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 
Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Gencin Eline Geçen
Aylık

Ortalama Para Miktarı (TL)

Dindar Kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -400 17,7 36,7 28,7 16,9
401 -500 15,6 36,6 27,3 20,5
501 -750 23,6 33,7 25,6 17,1
751 -1000 25,0 17,6 29,6 27,8
1001 -2000 25,5 29,8 14,9 29,8
2001 ve Üstü 35,7 28,6 28,6 7,1

Ortalama 19,1 34,1 27,2 19,7

Değişim Bandı (Min-Max) 15,6-35,7 17,6-36,7 14,9-29,6 7,1-29,8
Bant Uzunluğu 20,1 19,1 14,7 22,7
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Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “Dindar kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.20). 

Gencin şu anda yaşandığı konut ile gençlerin “dindar kimliği kendine uygun bul-
maya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Dindar kimliği kendine uygun bulmayı”, Gencin şu anda yaşadığı konuta göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak dindar kimliği kendine uygun bulma 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.20). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, apart dairede yalnız kalan gençlerin 
%28,6’sı “dindar kimliği” kendine “çok uygun”, evde yalnız kalanların %68,8’i “uy-
gun”, apart dairede yalnız kalanların %42,9’u “uygun değil”, ailesiyle birlikte evde 
kalanların %26,8’i “hiç uygun değil”; toplam olarak ele alındığında, evde yalnız ka-
lanların %68,8’i “uygun” (uygun + çok uygun), ailesiyle birlikte evde/apart dairede 
arkadaşla birlikte kalanların %53,1’i “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) 
olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “dindar kimliği” benimsemeye iliş-
kin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.20’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Gencin şu anda yaşadığı konuta göre “dindar kimliği” “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %0,0-28,6, “uygun” diyenlerin değişim bandı %28,6-68,8, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %23,1-42,9, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bandı %0,0-26,8’dir. 

“Dindar kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %28,6, “uygun” diyenlerde %40,2, “uygun değil” diyen-
lerde %19,8 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %26,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, dindar kimlik bana 
“çok uygun” diyen grubun (%28,6) zihinlerinin fazla karışık, “uygun” diyen grubun 
(%40,2) zihinlerinin çok çok karışık, “uygun değil” diyen grubun (%19,8) zihinle-
rinin biraz fazla ve “hiç uygun değil” diyen grubun (%26,8) zihinlerinin çok karışık 
olduğu görülmektedir.
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TABLO-6.20: Yaşanan Konuta Göre Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Yaşanan Konut
Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Yurtta 20,4 34,0 28,7 16,9
Ailemle Birlikte Evde 17,3 29,6 26,3 26,8
Evde Yalnız 0,0 68,8 31,3 0,0
Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 23,6 32,5 23,1 20,8
Apart Dairede Yalnız 28,6 28,6 42,9 0,0
Apart Dairede Arkadaşla 8,0 38,9 27,4 25,7

Ortalama 19,1 34,0 27,3 19,5

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-28,6 28,6-68,8 23,1-42,9 0,0-26,8
Bant Uzunluğu 28,6 40,2 19,8 26,8

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Dindar kimliği 
kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar in-
celendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.21). 

“Dindar kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “hayatının büyük kısmını ge-
çirdiği yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak dindar kimliği 
kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir 
(TABLO-6.21). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “hayatının büyük kıs-
mını geçirdiği yer” köy/kasaba olanların %19,9’u “dindar kimliği” kendine “çok uy-
gun”, ilçe olanların %36,7’si “uygun”, şehir olanların %28,7’si “uygun değil”, ilçe 
olanların %21,9’u “hiç uygun değil”; toplam olarak ele alındığında, köy/kasaba olan-
ların %56,2’si “uygun” (uygun + çok uygun), şehir olanların %49,2’si “uygun değil” 
(uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Köyde yaşayanların, toplam olarak, %56,2’si, ilçede yaşayanların %54,5’i ve şe-
hirde yaşayanların %50,7’si dindar kimliğini kendilerine uygun (uygun + çok uygun) 
olarak görmektedirler. Dolayısıyla gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile 
gençlerin “dindar kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, 
doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “dindar kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.21’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “dindar kimliği” “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %17,8-19,9, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
%31,3-36,7, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %23,7-28,7, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %15,4-21,9’dur. 
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“Dindar kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %2,1, “uygun” diyenlerde %5,4, “uygun değil” diyenler-
de %5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %6,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

Yurt dışında olanların dindar kimliğini benimsemiş olması, farklı dinler ara-
sındaki etkileşimden dolayı normaldır. Bu kesim benzer şekilde İslâmcı kimliği 
de yüksek oranda benimsemiştir. Dikkat edilirse köyden şehire doğru dindar 
kimliği benimsemiş olanların oranları nispeten düzgün bir şekilde azalmakta-
dır. Bunun sebebi şehir hayatının çok farklı olumsuz etkilere açık olması ve 
farklı toplumsal katmanlar arasında etkileşimin yüksek olmasıdır. Ayrıca şehir 
hayatı yorucu, yıpratıcı bir ortama sahiptir. Bunun da olumsuz etkisi olabilir.

TABLO-6.21: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Dindar Kimliğini 
Kendine Uygun Bulma

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yer

Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 19,9 36,3 28,4 15,4
İlçe 17,8 36,7 23,7 21,9
Şehir 19,4 31,3 28,7 20,5
Yurt Dışı 100,0

Ortalama 19,0 34,2 27,2 19,6

Değişim Bandı (Min-Max) 17,8-19,9 31,3-36,7 23,7-28,7 15,4-21,9
Bant Uzunluğu 2,1 5,4 5 6,5

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Dindar kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.22). 

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ile gençlerin “dindar kimliği kendine uygun bul-
maya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Dindar kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı yere” göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak dindar kimliği kendine uygun bulma 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.22). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “hayatının büyük kıs-
mını geçirdiği yer” köy/kasaba olanların %20,7’si “dindar kimliği” kendine “çok uy-
gun”, köy/kasaba olanların %37,1’i “uygun”, ilçede olanların %34,4’ü “uygun değil”, 
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köy/kasaba olanların %21,6’sı “hiç uygun değil”; toplam olarak ele alındığında, köy/
kasaba olanların %57,8’i “uygun” (uygun + çok uygun), ilçe olanların %54,4’ü “uy-
gun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Dindar kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.22’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “dindar kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %15-20,7, “uygun” diyenlerin değişim bandı %30,6-37,1, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %20,7-34,4, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bandı %19,4-21,6’dır. 

“Dindar kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %5,7, “uygun” diyenlerde %6,5, “uygun değil” diyenler-
de %13,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %2,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, Dindar kimlik bana 
“uygun değil” diyen grubun (%13,7) zihinlerinin biraz karışık olduğu diğer grupla-
rının ise çok net olduğu görülmektedir.

Köyde yaşayanların en yüksek oranda, dindar kimliğini kendilerine “çok 
uygun” ve “uygun” görmeleri, kırsalın insan ruhu üzerinde yaptığı psikolojik 
etkinin doğal sonucu olabilir.

TABLO-6.22: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Dindar Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Şu Anda
Yaşanılan Yer

Dindar kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 20,7 37,1 20,7 21,6
İlçe 15,0 30,6 34,4 20,0
Şehir 19,6 34,3 26,6 19,4

Ortalama 19,0 34,0 27,2 19,7

Değişim Bandı (Min-Max) 15-20,7 30,6-37,1 20,7-34,4 19,4-21,6
Bant Uzunluğu 5,7 6,5 13,7 2,2
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6.1.3. Müslüman Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Sonrası Müslüman 
Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında genç-

lerin Müslüman kimliği tercih etme durumu genel olarak incelenecek; sonra da 15 
Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında Müslüman kimlik tercihleri demografik 
özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

6.1.3.1. Müslüman Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim
“Müslüman kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna 

gençlerin verdiği cevaplar, darbe öncesi ve darbe sonrası göz önüne alınarak incelen-
diğinde, süreç içerisinde ciddi bir değişikliğin olmadiği görülmektedir (TABLO-6.23, 
Şekil 6.3).

15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminden önce %94,5 oranında kabul gören (çok 
uygun + uygun) “Müslüman” kimliği, darbe girişimi sonrasında %94,9’luk bir oran-
la kabul görmeye (çok uygun + uygun) başlamıştır. Aradaki fark %0,4’tür (TAB-
LO-6.23, Şekil 6.3). 

15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminden en az etkilenen Müslüman dini kimlik-
tir. Gençlerin Müslüman kimliğini tercihinde, ciddi bir değişim olmamıştır. Müslü-
man kimlik genel, ortak bir kabul görmektedir.

TABLO-6.23: Müslüman Kimliğini Kendine Uygun Bulma

DÖNEM
“Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” (%)

Sayı Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 Temmuz Öncesi 3545 59,2 35,3 2,7 2,7
15 Temmuz Sonrası 1271 60,3 34,6 2,6 2,4

Toplam-Ortalama 4816 59,5 35,2 2,7 2,6
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Şekil 6.3: Müslüman Kimliğini Kendine Uygun Bulma 

6.1.3.2. 15 Temmuz Sonrası Müslüman Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişimin Demografik 
Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
“Müslüman kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna 

gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demogra-
fik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Müslüman kimliği” cinsiyete 
bağlı olarak incelediğimizde, kadınların %59,0’u “Müslüman kimliği” kendine “çok 
uygun”, %36,8’i “uygun”, %2,1’i “uygun değil” ve %2,1’i ise “hiç uygun değil” şek-
linde cevaplandırmışlardır (TABLO-6,24). Buna karşılık erkeklerin %61,6’sı “Müslü-
man kimliği” kendine “çok uygun”, %32,5’i “uygun”, %3,1’i “uygun değil” ve %2,8’i 
ise “hiç uygun değil” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-6.24). Toplamda kadın-
lar (%95,8) erkeklere (%94,1) nazaran Müslüman kimliği kendine biraz daha fazla 
“uygun” (uygun + çok uygun) bulmaktadırlar.

Müslüman kimlik, Türkiye’de gençlik/toplum tarafından çok yüksek oranda 
kabullenilmiş ve içselleştirilmiş bir kimliktir. Muhtevası ne olursa olsun genç-
lik/toplum, böyle bir kimliği benimsemiştir. Bunu, diğer demografik özellikler-
de de görmemiz mümkündür.

TABLO-6.24: Cinsiyete Göre Müslüman Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Cinsiyet
Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Kadın 59,0 36,8 2,1 2,1
Erkek 61,6 32,5 3,1 2,8

Ortalama 60,3 34,6 2,6 2,4
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Yaşa bağlı olarak “Müslüman kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsu-
nuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.25). 

Yaş ile gençlerin “Müslüman kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Müslüman kimliği kendine uygun bulmayı” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak Müslüman kimliği kendine uygun bulma konusunda çok 
ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.25). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu 26-30 yaş grubunun %63,6’sı 
“Müslüman kimliği” kendine “çok uygun”, 23-25 yaş grubunun %39,9’u “uygun”, 
26-30 yaş grubunun %3,0’ü “uygun değil”, 19-22 yaş grubunun %3,9’u “hiç uygun 
değil”; toplam olarak ele alındığında, 26-30 yaş grubunun %95,8’i “uygun” (uygun 
+ çok uygun), 23-25 yaş grubunun %6,4’ü “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun 
değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Yaşa bağlı olarak “Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uy-
gun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-6.25’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermek-
tedir.

Yaşa göre “Müslüman kimliği” “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %53,7-
63,6, “uygun” diyenlerin değişim bandı %32,2-39,9, “uygun değil” diyenlerin deği-
şim bandı %1,5-3,0, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %1,2-3,9’dur. 

“Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %9,9, “uygun” diyenlerde %7,7, “uygun değil” di-
yenlerde %1,5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %2,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, Dindar kimlik bana 
“çok uygun” diyen grubun (%9,9) zihinlerinin çok az karışık olduğu, diğer grupların 
homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında Müslüman kimliğini yaşa bağlı 
olarak incelediğimizde, toplamda (uygun+ çok uygun) 15-30 yaş grupları arasında, 
26-30 yaş grubu hariç, kısmı lineer bir değişim gözükmektedir (TABLO-6.25). 

26-30 yaş grubunun %95,8’i, en yüksek oran, Müslüman kimliğini kendine 
uygun (uygun + çok uygun) olarak kabul etmiştir. Bu yaş grubu aynı zamanda 
diğer yaş gruplarına nazaran Müslüman kimliğini daha yüksek oranda (%63,6) 
kendine çok uygun görmektedir. Bu yaş grubu, dindar kimliği benimseme ko-
nusunda da benzer bir davranış ortaya koymaktadır.
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TABLO-6.25: Yaşa Göre Müslüman Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Yaş
Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 -18 62,1 33,3 2,5 2,1
19 -22 61,1 33,5 1,5 3,9
23 -25 53,7 39,9 2,7 3,7
26 -30 63,6 32,2 3,0 1,2

Ortalama 60,3 34,6 2,6 2,4

Değişim Bandı (Min-Max) 53,7-63,6 32,2-39,9 1,5-3,0 1,2-3,9
Bant Uzunluğu 9,9 7,7 1,5 2,7

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Müslüman kimliği kendinize ne ka-
dar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, ge-
nel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.26). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “Müslüman kimliği kendine uygun bulma-
ya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Müslüman kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim durumuna göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Müslüman kimliği kendine uygun 
bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.26). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu lise eğitimi alanların %65,3 
“İslâmcı kimliği” kendine “çok uygun”, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların 
%41,2’si “uygun”, lisans eğitimi alanların %4,3’ü “uygun değil”, ön lisans eğitimi 
alanların %3,6’sı “hiç uygun değil”; toplam olarak ele alındığında, ön lisans eğitimi 
alanların %96’sı “uygun” (uygun + çok uygun), lise eğitimi alanların %5,7’si “uygun 
değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.26’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “Müslüman kimliği” kendine “çok uygun” bu-
lanların değişim bandı %52,6-65,3, “uygun” bulanların değişim bandı %29,1-41,2, 
“uygun değil” bulanların değişim bandı %0,3-4,3, “hiç uygun değil” bulanların de-
ğişim bandı %0,0-3,6’dır. 

“Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %12,7, “uygun” diyenlerde %12,1, “uygun değil” 
diyenlerde %4 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %3,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, Müslüman kimlik 
bana “çok uygun” diyen grubun (%12,7) zihinlerinin biraz karışık, “uygun” diyen 
grubun (%12,1) zihinlerinin biraz karışık olduğu; diğer grupların ise zihinlerinin 
çok net olduğu görülmektedir.

Yüksek lisans/doktora eğitimi alanların daha düşük oranda Müslüman kim-
liğini benimsemiş olmaları, Kur’an’ın Müslümanlığa yüklediği özel anlama, 
muhtevaya ilişkin bilgi sahibi olmuş olmasından dolayı olabilir.

TABLO-6.26: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Müslüman Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

İlköğretim/Ortaokul 65,1 33,3 1,6 0,0
Lise 65,3 29,1 2,4 3,3
Ön lisans 61,5 34,5 0,3 3,6
Lisans 56,8 38,0 4,3 0,9
Yüksek Lisans/Doktora 52,6 41,2 4,1 2,1

Ortalama 60,4 34,7 2,6 2,3

Değişim Bandı (Min-Max) 52,6-65,3 29,1-41,2 0,3-4,3 0,0-3,6
Bant Uzunluğu 12,7 12,1 4 3,6

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Müslüman kimliğini kendinize ne kadar 
uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel 
eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.27). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “Müslüman kimliği kendine uygun bulmaya” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Müslüman kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim alanına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Müslüman kimliği kendine uygun bulma 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.27). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu teknik alan eğitimi alanların 
%71,4’ü “Müslüman kimliği” kendine “çok uygun”, sosyal eğitimi alanların %39,7’si 
“uygun”, imam hatip/ilahiyat eğitimi alanların %4,5’i “uygun değil”, sağlık eğitimi 
alanların %6,5’i “hiç uygun değil”; toplam olarak ele alındığında, genel eğitimi alan-
ların %100’ü “uygun” (uygun + çok uygun), sağlık eğitimi alanların %9,5’i “uygun 
değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin se-
çeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-6.27’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “Müslüman kimliği” kendine “çok uygun” bulanların 
değişim bandı %55,2-68,4, “uygun” bulanların değişim bandı %25,1-39,7, “uygun 
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değil” bulanların değişim bandı %0,0-4,5, “hiç uygun değil” bulanların değişim ban-
dı %0,0-6,5’dir. 

“Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %13,2, “uygun” diyenlerde %14,6, “uygun değil” 
diyenlerde %4,5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %6,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, Müslüman kimlik 
bana “çok uygun” diyen grubun (%13,2) zihinlerinin biraz karışık olduğu, “uygun” 
diyen grubun (%14,6) zihinlerinin biraz karışık olduğu; buna karşılık, “uygun de-
ğil” diyen grubun (%4,5) ve “hiç uygun değil” diyen grubun (%6,5) zihinlerinin net 
olduğu görülmektedir.

Müslüman kimliğini kendine “uygun” (uygun + çok uygun) görme konusun-
da en olumsuz grup, sağlık eğitimi alanlar (%90,5) iken; 2. derecede ise imam 
hatip/ilahiyat eğitimi alanlardır (%91,4). genel eğitim almış olanların tamamı-
nın Müslüman kimliğini benimsemiş olmasının tartışılmasında fayda vardır.

TABLO-6.27: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Müslüman Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim
Alanı

Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Teknik alan 71,4 25,1 1,0 2,5
Sağlık 56,0 34,5 3,0 6,5
Sosyal 55,2 39,7 3,2 1,9
İmam hatip/ilahiyat 55,2 36,2 4,5 4,1
Genel 68,4 31,6 0,0 0,0
Spor 57,6 38,1 4,2 0,0

Ortalama 60,3 34,5 2,6 2,5

Değişim Bandı (Min-Max) 55,2-68,4 25,1-39,7 0,0-4,5 0,0-6,5
Bant Uzunluğu 13,2 14,6 4,5 6,5

Mesleğe bağlı olarak “Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun bu-
luyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.28). 

Meslek ile gençlerin “Müslüman kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşle-
ri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Müslüman kimliği kendine uygun bulmayı” mesleğe göre analiz ettiğimizde, ge-
nel dağılıma uygun olarak Müslüman kimliği kendine uygun bulma konusunda çok 
ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.28). 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu mesleği esnaf olanların %68,9’u 
“Müslüman kimliği” kendine “çok uygun”, özel sektör çalışanı olanların %44,8’i “uy-
gun”, çalışmayan/işsiz olanların %8,3’ü “uygun değil”, çalışmayan/işsiz/işçi (çalışan) 
olanların %6,3’ü “hiç uygun değil”; toplam olarak ele alındığında mesleği, özel sek-
tör çalışanı olanların %100’ü “uygun” (uygun+çok uygun), çalışmayan/işsiz olanların 
%14,6’sı “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Mesleğe bağlı olarak “Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok, 
uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-6.28’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre “Müslüman kimliği” “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %49,0-
68,9, “uygun” diyenlerin değişim bandı %23,8-44,8, “uygun değil” diyenlerin deği-
şim bandı %0,0-8,3, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-6,3’tür. 

“Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %19,9, “uygun” diyenlerde %21, “uygun değil” di-
yenlerde %8,3 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %6,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant ara-
lığının dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun 
homojenliğinin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun 
heterojenliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, Müslüman kimlik 
bana “çok uygun” diyen grubun (%19,9) zihinlerinin karışık olduğu, “uygun” diyen 
grubun (%21) zihinlerinin biraz fazla karışık olduğu “uygun değil” diyen grubun 
(%8,3) ve “hiç uygun değil” diyen grubun (%6,3) zihinlerinin karışık olmadığı/net 
olduğu görülmektedir.

Geniş bir toplumsal kesim olarak esnafın %68,9’unun ve işçi (çalışan) olan-
ların %66,7’sinin Müslüman kimliği kendilerine çok uygun görmüş olması 
önemlidir. 

TABLO-6.28: Mesleğe Göre Müslüman Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Meslek
Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Öğrenci 60,8 34,3 2,5 2,5
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 57,5 38,9 0,0 3,6
Çalışmayan/işsiz 49,0 36,5 8,3 6,3
Memur 63,0 33,3 3,7 0,0
Özel sektör çalışanı 55,2 44,8 0,0 0,0
İşçi (çalışan) 66,7 23,8 3,2 6,3
Ev kadını/kızı 57,6 41,3 1,1 0,0
Esnaf 68,9 26,4 3,4 1,4

Ortalama 60,3 34,6 2,6 2,4

Değişim Bandı (Min-Max) 49,0-68,9 23,8-44,8 0,0-8,3 0,0-6,3
Bant Uzunluğu 19,9 21 8,3 6,3
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Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Müslüman kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.29). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “Müslüman kimliği kendine uygun bul-
maya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Müslüman kimliği kendine uygun bulmayı” ailenin ortalama aylık gelirine göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Müslüman kimliği kendine uygun 
bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.29). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında bu soruyu, ailenin ortalama aylık geliri 
0–1000/5001 TL ve üstü olanların %64,0’ü “Müslüman kimliği” kendine “çok uy-
gun”, 3001–5000 TL olanların %50,0’si “uygun”, 5001 TL ve üstü olanların %12’si 
“uygun değil”, 1501–2000 TL olanların %5,2’si “hiç uygun değil” olarak; toplam 
olarak ele alındığında, 3001–5000 TL olanların %100’ü “uygun” (uygun + çok uy-
gun), 5001 TL ve üstü olanların %12’si “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) 
olarak cevaplandırmışlardır.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Müslüman kimliği” benimsemeye 
ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.29’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “Müslüman kimliği” “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %50,0-64,0, “uygun” diyenlerin değişim bandı %24,0-50,0, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-12, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı 
%0,0-5,2’dir. 

“Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %14, “uygun” diyenlerde %26, “uygun değil” diyen-
lerde %12 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %5,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, Müslüman kimlik 
bana “çok uygun” diyen grubun (%14) zihinlerinin biraz karışık, “uygun” diyen gru-
bun (%26) zihinlerininçok karışık, “uygun değil” diyen grubun (%12) zihinlerinin 
biraz karışık olduğu; buna karşılık “hiç uygun değil” diyen grubun (%5,2) zihinleri-
nin karışık olmadığı, net olduğu görülmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında Müslüman kimliğini ailenin orta-
lama aylık gelirine bağlı olarak incelediğimizde, 3001-5000 TL ortalama aylık geliri 
olanlar hariç, aylık ortalama gelirin yükselmesine bağlı olarak Müslüman kimliği 
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benimseyenlerin oranında nispeten lineer bir azalma (%96,6-%88) olduğu görül-
mektedir (TABLO-6.51). 

Aylık ortalama geliri 3001-5000 TL olanların %100’un toplamda (uygun + çok 
uygun), en yüksek oran Müslüman kimliği benimsemiş olmalarının özel bir incele-
meye ihtiyacı vardır.

5001 TL ve üstü aylık geliri olanların toplamda %88’i, en düşük orana, Müs-
lüman kimliğini kendine “uygun” (uygun + çok uygun) ve %64’ünün, en yük-
sek oran, “çok uygun” bulması dikkat çekicidir. Ailenin aylık ortalama gelirine 
bağlı olarak en olumsuz olan bu kesimin, hem Müslüman hem dindar hem de 
İslâmcı kimliği en yüksek oranda kendilerine “çok uygun” görmeleri, özel ola-
rak değerlendirilmelidir. 

TABLO-6.29: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Müslüman Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Ailenin 
Ortalama Aylık Gelir (TL)

Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -1000 64,0 32,6 2,2 1,2
1001 -1500 63,9 32,3 2,2 1,6
1501 -2000 56,9 35,9 2,0 5,2
2001 -3000 53,9 36,5 5,1 4,5
3001 -5000 50,0 50,0 0,0 0,0
5001 ve Üstü 64,0 24,0 12,0 0,0

Ortalama 60,1 34,8 2,6 2,5

Değişim Bandı (Min-Max) 50,0-64,0 24,0-50,0 0,0-12 0,0-5,2
Bant Uzunluğu 14 26 12 5,2

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Müslüman 
kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-6.30). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin “Müslüman kimliği 
kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kuru-
lamamaktadır.

“Müslüman kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin eline geçen ortalama aylık 
para miktarına göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Müslüman kim-
liği kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmekte-
dir (TABLO-6.30). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin eline geçen ortalama 
aylık para miktarı 2001 TL ve üstü olanların %85,7’si “Müslüman kimliği” kendi-
ne “çok uygun”, 751–1000 TL olanların %48,6’sı “uygun”, 401-500 TL olanların 
%3,7’si “uygun değil”, 0-400 TL olanların %3,4’ü “hiç uygun değil”; toplam olarak 
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ele alındığında ise, 1001–2000/2001 TL ve üstü olanların %100’ü “uygun” (uygun 
+ çok uygun), 0–400 TL olanların %6,8’i “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun 
değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Müslüman kim-
liği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun 
değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.30’da görülmektedir. 
Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “Müslüman kimliği” “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %49,5-85,7, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
%14,3-48,6, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-3,7, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %0,0-3,8’dir. 

“Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %36,2, “uygun” diyenlerde %34,3, “uygun değil” 
diyenlerde %3,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %3,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, Müslüman kimlik 
bana “çok uygun” diyen grubun (%36,2) zihinlerinin çok karışık, “uygun” diyen 
grubun (%34,3) zihinlerinin çok karışık olduğu buna karşılık; “uygun değil” diyen 
grubun (%3,7) ve “hiç uygun değil” diyen grubun (%3,8) zihinlerinin çok net oldu-
ğu görülmektedir.

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı 2001 TL ve üstü olanların %100’ü, 
en yüksek oran, Müslüman kimliğini kendilerine “uygun” (uygun + çok uygun) ve 
bu kesimin %85,7’si ise “çok uygun” olarak görmektedirler.

TABLO-6.30: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Müslüman Kimliğini 
Kendine Uygun Bulma

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para Miktarı 

(TL)

Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -400 67,3 25,9 3,4 3,4
401 -500 57,4 37,4 3,7 1,5
501 -750 55,2 40,1 0,9 3,8
751 -1000 49,5 48,6 0,0 1,8
1001 -2000 65,3 34,7 0,0 0,0
2001 ve Üstü 85,7 14,3 0,0 0,0

Ortalama 60,3 34,6 2,6 2,4

Değişim Bandı (Min-Max) 49,5-85,7 14,3-48,6 0,0-3,7 0,0-3,8
Bant Uzunluğu 36,2 34,2 3,7 3,8
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Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “Müslüman kimliği kendinize 
ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.31). 

Gencin şu anda yaşadığı konut ile gençlerin “Müslüman kimliği kendine uygun 
bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Müslüman kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin şu anda yaşadığı konuta göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Müslüman kimliği kendine uygun 
bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.31). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında bu soruyu, apart dairede yalnız kalanların 
%71,4’ü “Müslüman kimliği” kendine “çok uygun”, evde yalnız kalanların %62,5’i 
“uygun”, ailesiyle birlikte evde kalanların %3,7’si “uygun değil”, yurtta kalanların 
%3,5’i “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında ise, evde yalnız/apart 
dairede yalnız kalanların %100’ü “uygun” (uygun + çok uygun), yurtta kalanların 
%6’sı “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin şu anda yaşadığı konuta bağlı olarak “Müslüman kimliği” benimsemeye 
ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.31’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin şu anda yaşadığı konuta göre “Müslüman kimliği” “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %37,5-71,4, “uygun” diyenlerin değişim bandı %28,6-62,5, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-3,7, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim ban-
dı %0,0-3,5’dir. 

“Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %33,9, “uygun” diyenlerde %33,9, “uygun değil” 
diyenlerde %3,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %3,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, Müslüman kimlik 
bana “çok uygun” diyen grubun (%33,9) ve “uygun” diyen grubun (%33,9) zihinle-
rinin çok karışık olduğu; buna karşılık “uygun değil” diyen grubun (%3,7) ve “hiç 
uygun değil” diyen grubun (%3,5) zihinlerinin çok net olduğu görülmektedir.

Dikkat çeken nokta, evde ve apart dairede yalnız yaşayanların %100’ünün, 
Müslüman kimliği kendilerine uygun görmüş olmalarıdır. Apart dairede yal-
nız yaşayanların %71,4’ü ve evde yalnız yaşayanların %65,3’ü, en yüksek oran, 
Müslüman kimliği kendilerine çok uygun görmektedirler. 
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Evde ve apart dairede yalnız yaşayanların bu kadar yüksek oranda Müslü-
man kimliğini kendine uygun/çok uygun görmesinin sosyokültürel ve sosyoe-
konomik nedenlerinin olup olmadığı araştırması gerekmektedir.

TABLO-6.31: Yaşanan Konuta Göre Müslüman Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Yaşanan Konut
Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Yurtta 61,6 32,3 2,5 3,5

Ailemle Birlikte Evde 65,3 28,9 3,7 2,1

Evde Yalnız 37,5 62,5 0,0 0,0

Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 57,1 39,6 3,2 0,0

Apart Dairede Yalnız 71,4 28,6 0,0 0,0

Apart Dairede Arkadaşla 56,3 41,4 0,8 1,6

Ortalama 60,6 34,3 2,6 2,5

Değişim Bandı (Min-Max) 37,5-71,4 28,6-62,5 0,0-3,7 0,0-3,5

Bant Uzunluğu 33,9 33,9 3,7 3,5

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Müslüman kim-
liği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar 
incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.32). 

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin “Müslüman kimliği 
kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kuru-
lamamaktadır.

“Müslüman kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “hayatının büyük kısmını 
geçirdiği yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Müslüman kim-
liği kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmekte-
dir (TABLO-6.32). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “hayatının büyük kıs-
mını geçirdiği yer” ilçe olanların %63,8’i “Müslüman kimliği” kendine “çok uygun”, 
şehir olanların %36,4’i “uygun”, şehir olanların %3,3’ü “uygun değil”, şehir olanla-
rın %3,2’si “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında ise, ilçe olanların 
%97,8’i “uygun” (uygun+çok uygun), şehir olanların %6,5’i “uygun değil” (uygun 
değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır (Yurt dışında yaşayanlar dikkate 
alınmamıştır.).

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Müslüman kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.32’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “Müslüman kimliği” “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %57,1-63,8, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
%32,2-36,4, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %1,1-3,3, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %1,1-3,2’dır. 

“Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %6,7, “uygun” diyenlerde %4,2, “uygun değil” di-
yenlerde %2,2 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %2,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin karışık olmadığı söylenebilir.

Yurt dışında olanların tamamının Müslüman Kimliğini benimsemiş olması, 
farklı dinler arasındaki etkileşimden dolayı normaldir. Bu kesim, benzer şekil-
de İslâmcı kimliği ve Dindar kimliği de bu düzeyde benimsemiştir.

TABLO-6.32: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Müslüman Kimliğini 
Kendine Uygun Bulma

Hayatın 
Büyük Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 62,4 32,2 2,9 2,6
İlçe 63,8 34,0 1,1 1,1
Şehir 57,1 36,4 3,3 3,2
Yurt Dışı 100,0

Ortalama 60,3 34,6 2,6 2,4

Değişim Bandı (Min-Max) 57,1-63,8 32,2-36,4 1,1-3,3 1,1-3,2
Bant Uzunluğu 6,7 4,2 2,2 2,1

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Müslüman kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.33). 

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ile gençlerin “Müslüman kimliği kendine uygun 
bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Müslüman kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı yere” göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Müslüman kimliği kendine uygun 
bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.33). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “hayatının büyük kıs-
mını geçirdiği yer” ilçe olanların %64,6’sı “Müslüman kimliği” kendine “çok uygun”, 
şehir olanların %35,5’i “uygun”, şehir olanların %2,8’i “uygun değil”, ilçe olanların 
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%3,2’si “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, köy/kasaba olanların 

%97,6’sı “uygun” (uygun + çok uygun), şehir olanların %5,5’i “uygun değil” (uygun 

değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Müslüman kimliği” benimsemeye 

ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-

deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.33’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım 

hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “Müslüman kimliği” “çok uygun” diyenlerin 

değişim bandı %59,0-64,6, “uygun” diyenlerin değişim bandı %30,2-35,5, “uygun 

değil” diyenlerin değişim bandı %2,1-2,8, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim ban-

dı %0,0-3,2’dir. 

“Müslüman kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-

lukları, “çok uygun” diyenlerde %5,6, “uygun” diyenlerde %5,3, “uygun değil” di-

yenlerde %0,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %3,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 

tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin çok net olduğu söylenebilir.

Köyde yaşayanların en yüksek oranda, Müslüman kimliğini kendilerine uy-

gun bulmuş olmaları, kırsalın insan ruhu üzerinde yaptığı psikolojik etkinin 

doğal sonucu olabilir. Kırsalda hayat, diğer yerleşim bölgelerine göre sosyo-

kültürel, sosyoekonomik ve sosyopolitik olaylardan daha geç etkilenmekte ve 

değişim daha yavaş olmaktadır.

TABLO-6.33: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Müslüman Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Şu Anda 
Yaşanılan Yer

Müslüman kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 62,7 34,9 2,4 0,0
İlçe 64,6 30,2 2,1 3,2
Şehir 59,0 35,5 2,8 2,7

Ortalama 60,2 34,7 2,6 2,5

Değişim Bandı (Min-Max) 59,0-64,6 30,2-35,5 2,1-2,8 0,0-3,2
Bant Uzunluğu 5,6 5,3 0,7 3,2
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6.2. Gelenekçi ve Muhafazakâr Kimlikleri Tercihte Meydana Gelen Değişim
15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminde en çok etkilenen kimliklerden iki tanesi, 

gelenekçi ve muhafazakâr kimliklerdir. Bu alt bölümde bu iki kimlikte darbe ön-
cesi ve sonrası değişimler genel olarak verildikten sonra her bir kimlikteki değişim, 
15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demografik özelliklere bağlı olarak 
incelenecektir. 

6.2.1. Gelenekçi Kimlik Tercihinde Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
Sonrası Gelenekçi Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında genç-

lerin gelenekçi kimliği tercih etme durumu genel olarak incelenecek; sonra da 15 
Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gelenekçi kimlik tercihleri demografik 
özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

6.2.1.1. Gelenekçi Kimlik Tercihinde Meydana Gelen Değişim 
“Gelenekçi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna 

gençlerin verdiği cevaplar, darbe öncesi ve darbe sonrası göz önüne alınarak incelen-
diğinde, süreç içerisinde ciddi bir değişikliğin olduğu görülmektedir (TABLO-6.34, 
Şekil 6.4).

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesinde, “Gelenekçi kimliği kendinize ne ka-
dar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin %26,4’ü “gelenekçi kimliği” kendine 
“çok uygun”, %45,3’ü “uygun”, %18,2’si “uygun değil” ve %10,2’si ise “hiç uygun de-
ğil” şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, genç-
lerin %15,2’si “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun”, %31,5’i “uygun”, %29,9’u 
“uygun değil” ve %23,3’ü ise “hiç uygun değil” şeklinde cevaplandırmışlardır. 

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesinde, “Gelenekçi kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna, toplamda, gençlerin %71,7’si “gelenekçi 
kimliği” kendine “uygun” (çok uygun + uygun), %28,4’ü “uygun değil” (uygun değil 
+ hiç uygun değil) şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
sonrasında ise, gençlerin %46,7’si “gelenekçi kimliği” kendine “uygun” (çok uygun 
+ uygun), %53,2’si “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) şeklinde cevaplan-
dırmışlardır. 

Gelenekçi kimliği tercih eden gençlerin sayısında %25 gibi bir azalma meydana 
gelmiştir. Bu oranda bir değişim kimlik açısından önemlidir (TABLO-6.34, Şekil 6.4).

Gençler, gelenekçilik ile dindarlık arasında doğrusal ve güçlü bir ilişki mi 
kurmuşlardır? Özel olarak araştırılması gereken bir konudur. 
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TABLO-6.34: Gelenekçi İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma3

DÖNEM
Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

SAYI Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 Temmuz Öncesi 3320 26,4 45,3 18,2 10,2
15 Temmuz Sonrası 1189 15,2 31,5 29,9 23,3

Toplam-Ortalama 4509 23,5 41,7 21,3 13,6
Değişim -11,2 -13,8 11,7 13,1
Toplam Değişim (+: Artma; 
-: Azalma) -25 +24,8

Şekil 6.4: Gelenekçi İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

6.2.1.2. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Sonrası Gelenekçi Kimliği Tercihte Meydana Gelen 
Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
“Gelenekçi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz” sorusuna genç-

lerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demografik 
özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Gelenekçi kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevapları, cinsiyete bağlı 
olarak incelediğimizde, kadınların %12,5’i “Gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun”, 
%27,5’i “uygun”, %34,7’si “uygun değil” ve %25,3’ü ise “hiç uygun değil” şeklinde 
cevaplandırmışlardır. Buna karşılık erkeklerin %17,8’i “Gelenekçi kimliği” kendine 
“çok uygun”, %35,4’ü “uygun”, %25,4’ü “uygun değil” ve %21,4’ü ise “hiç uygun 
değil” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-6.35). 

Toplamda kadınların %40’i erkeklerin %53,2’si “Gelenekçi kimliği” kendine uy-
gun (uygun + çok uygun) bulmaktadır. 

3 (X2: 254,595 C:0,231; P:0,000)
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Cinsiyetler göre, toplamda, erkekler kadınlara nazaran Gelenekçi kimliği 
daha fazla (%13,2) tercih etmişlerdir.

TABLO-6.35: Cinsiyete Göre Gelenekçi İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Cinsiyet
Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Kadın 12,5 27,5 34,7 25,3
Erkek 17,8 35,4 25,4 21,4

Ortalama 15,2 31,5 29,9 23,3

Yaşa bağlı olarak “Gelenekçi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsu-
nuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.36). 

Yaş ile gençlerin “Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmayı” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak Gelenekçi kimliği kendine uygun bulma konusunda çok cid-
di bir değişimin olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu 26-30 yaş grubunun %16,4’ü 
“gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun”, 19-22 yaş grubunun %34,6’sı “uygun”, 
15-18 yaş grubunun %31,4’ü “uygun değil”, 19-22 yaş grubunun %23,8’i “hiç uy-
gun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında ise, 26-30 yaş grubunun %47,7’si 
“uygun” (uygun + çok uygun), 23-25 /15-18 yaş grubunun %54,2/ %54,1 “uygun 
değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Yaşa bağlı olarak “gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uy-
gun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-6.36’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Yaşa göre “gelenekçi kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %12,4-
16,4, “uygun” diyenlerin değişim bandı %30,6-34,6, “uygun değil” diyenlerin deği-
şim bandı %29,1-31,4, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %22,7-23,8’dir. 

“Gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %4, “uygun” diyenlerde %4, “uygun değil” diyenler-
de %2,3 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %1,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların çok homojen olduğu, zihinlerinin çok net olduğu söylenebilir.

TABLO-6.36: Yaşa Göre Gelenekçi İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Yaş
Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 -18 15,0 30,9 31,4 22,7
19 -22 12,4 34,6 29,2 23,8
23 -25 15,3 30,6 30,6 23,6
26 -30 16,4 31,3 29,1 23,2

Ortalama 15,2 31,5 29,9 23,3

Değişim Bandı (Min-Max) 12,4-16,4 30,6-34,6 29,1-31,4 22,7-23,8
Bant Uzunluğu 4 4 2,3 1,1

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Gelenekçi kimliği kendinize ne ka-
dar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, ge-
nel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.37). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “Gelenekçi kimliği kendine uygun bulma-
ya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim durumuna göre ana-
liz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak gelenekçi kimliği kendine uygun bulma 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, ilköğretim/ortaokul eğitimi 
alanların %20,6’sı “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun”, yüksek lisans/doktora 
eğitimi alanların %47,9’u “uygun”, lise eğitimi alanların %44,8’i “uygun değil”, lisans 
eğitimi alanların %34,4’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında 
ise, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %65,6’sı “uygun” (uygun + çok uygun), 
lisans eğitimi alanların %59,7’si “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak 
cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.37’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun” bu-
lanların değişim bandı %9,0-20,6, “uygun” bulanların değişim bandı %22,2-47,9, 
“uygun değil” bulanların değişim bandı %22,1-44,8, “hiç uygun değil” bulanların 
değişim bandı %8,3-34,4’tür. 

“Gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %11,6, “uygun” diyenlerde %25,7, “uygun değil” 
diyenlerde %22,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %26,1’dir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim durumuna göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda 
“Gelenekçi kimliği” kendine “uygun” bulan (%25,7), “uygun değil” bulan (%22,7) 
ve “hiç uygun değil” bulan (%26,1) gençlerin “Gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri 
ciddi bir şekilde karışık olduğu buna karşılık; “çok uygun” bulan (%11,6) gençlerin 
zihninin ise biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-6.37: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Gelenekçi İdeolojik Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

İlköğretim/Ortaokul 20,6 33,3 34,9 11,1
Lise 9,0 33,4 44,8 12,7
Ön Lisans 15,4 36,9 22,1 25,6
Lisans 18,1 22,2 25,3 34,4
Yüksek Lisans/Doktora 17,7 47,9 26,0 8,3

Ortalama 15,2 31,5 29,9 23,3

Değişim Bandı (Min-Max) 9,0-20,6 22,2-47,9 22,1-44,8 8,3-34,4
Bant Uzunluğu 11,6 25,7 22,7 26,1

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize 
ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.38). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmaya” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim alanına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak gelenekçi kimliği kendine uygun bulma 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu spor eğitimi alanların %19,6’sı 
“Gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun”, sağlık eğitimi alanların %40,3’ü “uygun”, 
teknik alan eğitimi alanların %38,5’i “uygun değil”, spor eğitimi alanların %29,9’u 
“hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında ise, sağlık eğitimi alanların 
%59,2’si “uygun” (uygun + çok uygun), sosyal eğitim alanların %58 “uygun değil” 
(uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin seçe-
neklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-6.38’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.
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Eğitim/öğretim alanına göre “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun” bulanların 
değişim bandı %11,5-19,6, “uygun” bulanların değişim bandı %27,0-40,3, “uygun 
değil” bulanların değişim bandı %15,0-38,5, “hiç uygun değil” bulanların değişim 
bandı %13,8-29,9’dur. 

“Gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %8,1, “uygun” diyenlerde %13,3, “uygun değil” di-
yenlerde %23,5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %16,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim alanına göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda “ge-
lenekçi kimliği” kendine “uygun” bulan (%13,3) ve “hiç uygun değil” bulan (%16,1) 
gençlerin “gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri biraz karışık iken; “uygun değil” bu-
lan (%23,5) gençlerin zihinleri daha çok karışıktır. Buna karşılık “gelenekçi kimliği” 
kendine “çok uygun” bulan (%8,1) gençlerin, “gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri 
daha nettir.

TABLO-6.38: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Gelenekçi İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim 
Alanı

Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Teknik Alan 11,5 32,8 38,5 17,2
Sağlık 18,9 40,3 27,0 13,8
Sosyal 13,7 28,3 30,7 27,3
İmam Hatip/İlahiyat 15,5 29,1 27,2 28,2
Genel 15,2 27,0 31,5 26,4
Spor 19,6 35,5 15,0 29,9

Ortalama 15,2 31,4 29,5 24,0

Değişim Bandı (Min-Max) 11,5-19,6 27,0-40,3 15,0-38,5 13,8-29,9
Bant Uzunluğu 8,1 13,3 23,5 16,1

Mesleğe bağlı olarak “Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun 
buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.39). 

Meslek ile gençlerin “gelenekçi kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmayı” mesleğe göre analiz ettiğimizde, ge-
nel dağılıma uygun olarak gelenekçi kimliği kendine uygun bulma konusunda çok 
ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir. 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu mesleği eğitici öğretmen/öğ-
retim elemanı) olanların %20,3’ü “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun”, memur 
olanların %46,1’i “uygun”, esnaf olanların %45,2’si “uygun değil”, ev kadını/kızı 
olanların %31,8’i “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, memur 
olanların %61,8’i “uygun” (uygun + çok uygun), ev kadını/kızı olanların %71,6’sı 
“uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Mesleğe bağlı olarak “gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok 
uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-6.39’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Mesleğe göre “gelenekçi kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı 
%6,8-20,3, “uygun” diyenlerin değişim bandı %21,6-46,1, “uygun değil” diyenle-
rin değişim bandı %17,5-45,2, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %15,6-
31,8’dir. 

“Gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %13,5, “uygun” diyenlerde %24,5, “uygun değil” 
diyenlerde %27,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %16,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Mesleğe göre “gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarının uzun-
luklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem de gruplar arasında genç-
lerin zihinlerinin karışık olduğunu söyleyebiliriz. Mesleğe göre değişim bant aralık-
larını göz önüne aldığımızda “gelenekçi kimliği” kendine “uygun” bulan (%24,5) ve 
“uygun değil” bulan (%27,7) gençlerin “gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri ciddi 
bir şekilde karışık iken; “çok uygun” bulan (%13,5) “hiç uygun değil” bulan (%16,2) 
gençlerin “gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri biraz karışıktır.
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TABLO-6.39: Mesleğe Göre Gelenekçi İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Meslek
Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Öğrenci 15,1 33,5 29,1 22,3
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 20,3 29,7 24,7 25,3
Çalışmayan/işsiz 13,6 27,3 31,8 27,3
Memur 15,7 46,1 17,6 20,6
Özel sektör çalışanı 12,7 31,7 31,7 23,8
İşçi (çalışan) 15,8 36,8 17,5 29,8
Ev kadını/kızı 6,8 21,6 39,8 31,8
Esnaf 17,0 22,2 45,2 15,6

Ortalama 15,2 31,5 29,9 23,3

Değişim Bandı (Min-Max) 6,8-20,3 21,6-46,1 17,5-45,2 15,6-31,8
Bant Uzunluğu 13,5 24,5 27,7 16,2

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Gelenekçi kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.40). 

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “gelenekçi kimliği kendine uygun bul-
maya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmayı” ailenin ortalama aylık gelirine göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “gelenekçi kimliği kendine uygun 
bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu ailesinin ortalama aylık geliri 
3001–5000 TL olanların %20’si “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun”, 5001 TL 
ve üstü olanların %42,9’u “uygun”, 5001 TL ve üstü olanların %38,1’i “uygun de-
ğil”, 2001-3000 TL olanların %30,7’si “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele 
alındığında, 5001 ve üstü TL olanların %52,4’ü “uygun” (uygun+çok uygun), 2001 
-3000 TL olanların %59’u “uygun değil” (uygun değil+hiç uygun değil) olarak ce-
vaplandırmışlardır.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Gelenekçi kimliği” benimsemeye iliş-
kin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.40’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “gelenekçi kimlik” bana “çok uygun” diyenle-
rin değişim bandı %9,5-20,0, “uygun” diyenlerin değişim bandı %22,3-42,9, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %23,8-38,1 ve “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bandı %9,5-30,7’dir. 

“Gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %10,5, “uygun” diyenlerde %20,6, “uygun değil” 
diyenlerde %14,3 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %21,2’dir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığı-
mızda “gelenekçi kimliği” kendine “uygun” bulan (%20,6) ve “hiç uygun değil” bu-
lan (%21,2) gençlerin “gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri ciddi bir şekilde karışık 
iken; “çok uygun değil” bulan (%10,5) ve “uygun değil” bulan (%14,3) gençlerin 
“gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri biraz karışıktır.

TABLO-6.40: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Gelenekçi İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -1000 16,9 31,9 28,1 23,1
1001 -1500 13,4 38,0 29,6 19,0
1501 -2000 12,1 29,7 36,0 22,2
2001 -3000 18,7 22,3 28,3 30,7
3001 -5000 20,0 31,3 23,8 25,0
5001 ve Üstü 9,5 42,9 38,1 9,5

Ortalama 15,4 31,7 30,0 22,9

Değişim Bandı (Min-Max) 9,5-20,0 22,3-42,9 23,8-38,1 9,5-30,7
Bant Uzunluğu 10,5 20,6 14,3 21,2

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “Gelenekçi 
kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-6.41). 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı ile gençlerin “Gelenekçi kimliği 
kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kuru-
lamamaktadır.

“Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmayı”, “gencin eline geçen ortalama ay-
lık para miktarına” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Gelenekçi 
kimliği” kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görül-
mektedir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu “gencin eline geçen ortalama 
aylık para miktarı” 2001 TL ve üstü olanların %35,3’ü “gelenekçi kimliği” kendine 
“çok uygun”, 2001 TL ve üstü olanların %41,2’si “uygun”, 1001-2000 TL olanların 
%35,7’si “uygun değil”, 751-1000 TL olanların %28,6’sı “hiç uygun değil” olarak; 
toplam olarak ele alındığında, 2001 TL ve üstü olanların %76,5’i “uygun” (uygun 
+ çok uygun), 1001-2000 TL olanların %61,9’u “uygun değil” (uygun değil + hiç 
uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.
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Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına bağlı olarak “gelenekçi kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.41’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre “gelenekçi kimliği” “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %13,5-35,3, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
%22,9-41,2, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %11,8-35,7, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %11,8-28,6’dır. 

“Gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %21,8, “uygun” diyenlerde %18,3, “uygun değil” 
diyenlerde %23,9 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %16,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre değişim bant aralıklarını 
göz önüne aldığımızda “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%21,8) ve 
“uygun değil” bulan (%23,9) gençlerin “gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri ciddi 
bir şekilde karışık iken; “uygun” bulan (%18,3) ve “hiç uygun değil” bulan (%16,8) 
gençlerin “gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri daha az karışıktır.

TABLO-6.41: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Gelenekçi İdeolojik Kimliği Kendine 
Uygun Bulma

Gencin Eline Geçen
Aylık 

Ortalama Para Miktarı (TL)

Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -400 16,4 31,7 29,6 22,4

401 -500 14,1 34,7 29,0 22,2

501 -750 13,5 29,5 31,5 25,5

751 -1000 17,1 22,9 31,4 28,6

1001 -2000 14,3 23,8 35,7 26,2

2001 ve Üstü 35,3 41,2 11,8 11,8

Ortalama 15,3 31,5 29,8 23,4

Değişim Bandı (Min-Max) 13,5-35,3 22,9-41,2 11,8-35,7 11,8-28,6

Bant Uzunluğu 21,8 18,3 23,9 16,8

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “Gelenekçi kimliği kendinize 
ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.42). 
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Gencin “şu anda yaşadığı konut” ile gençlerin “gelenekçi kimliği kendine uygun 
bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı konuta” 
göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “gelenekçi kimliği kendine uy-
gun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında bu soruyu, yurtta/ ailesiyle birlikte evde 
kalanların %16,3’ü “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun”, apart dairede yalnız 
kalanların %57,1’i “uygun”, apart dairede arkadaşla kalanların %41’i “uygun değil”, 
evde yalnız kalanların %31,3’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam ele alındığında, 
apart dairede yalnız kalanların %50,1’i “uygun” (uygun + çok uygun), evde yalnız 
kalanların %68,8’i “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplan-
dırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “Gelenekçi kimliği” benimsemeye 
ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.42’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” göre “gelenekçi kimliğe” “çok uygun” diyenle-
rin değişim bandı %0,0-16,3, “uygun” diyenlerin değişim bandı %23,1-57,1, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %14,3-41,0, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bandı %22,4-31,3’tür. 

“Gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %16,3, “uygun” diyenlerde %34, “uygun değil” di-
yenlerde %26,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %8,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığı-
mızda “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%16,3) gençlerin “gelenekçi 
kimlik” tercihinde zihinleri biraz karışık iken; “uygun” bulan (%34) ve “uygun de-
ğil” bulan (%26,7) gençlerin “gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri ciddi bir şekilde 
karışıktır.
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TABLO-6.42: Yaşanan Konuta Göre Gelenekçi İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Yaşanan Konut
Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? %
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Yurtta 16,3 34,3 26,8 22,5
Ailemle Birlikte Evde 16,3 23,3 36,0 24,4
Evde Yalnız 0,0 31,3 37,5 31,3
Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 15,6 32,7 29,3 22,4
Apart Dairede Yalnız 0,0 57,1 14,3 28,6
Apart Dairede Arkadaşla 10,3 23,1 41,0 25,6

Ortalama 15,3 31,4 30,1 23,2

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-16,3 23,1-57,1 14,3-41,0 22,4-31,3
Bant Uzunluğu 16,3 34 26,7 8,9

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Gelenekçi 
kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-6.43). 

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin “gelenekçi kimliği 
kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kuru-
lamamaktadır.

“Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “hayatının büyük kısmını ge-
çirdiği yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “gelenekçi kimliği” 
kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “hayatının büyük kıs-
mını geçirdiği yer” şehir olanların %16,7’si “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun”, 
ilçe olanların %36,6’sı “uygun”, köy/kasaba olanların %31,0’i “uygun değil”, köy/
kasaba olanların %28,6’sı “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, 
ilçe olanların %51,2’si “uygun” (uygun + çok uygun), köy/kasaba olanların %59,6’sı 
“uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “hayatinin büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “gelenekçi kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.43’te görülmektedir. Tablo, ge-
nel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “gelenekçi kimliği” “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %13,3-16,7, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
%27,2-36,6, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %28,0-31,0 ve “hiç uygun de-
ğil” diyenlerin değişim bandı %20,8-28,6’dır. 

“Gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %3,4, “uygun” diyenlerde %9,4, “uygun değil” di-
yenlerde %3 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %7,8’dir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” göre değişim bant aralıklarını göz önüne al-
dığımızda, gençlerin “gelenekçi kimlik” tercihinde zihinleri genel olarak çok nettir.

TABLO-6.42: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Gelenekçi İdeolojik Kimliğini 

Kendine Uygun Bulma
Hayatın Büyük
Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 13,3 27,2 31,0 28,6
İlçe 14,6 36,6 28,0 20,8
Şehir 16,7 30,9 30,3 22,1
Yurt Dışı 0,0 0,0 100,0 0,0

Ortalama 15,2 31,5 29,9 23,3

Değişim Bandı (Min-Max) 13,3-16,7 27,2-36,6 28,0-31,0 20,8-28,6
Bant Uzunluğu 3,4 9,4 3 7,8

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Gelenekçi kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.43). 

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ile gençlerin “gelenekçi kimliği kendine uygun 
bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Gelenekçi kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı yere” göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak gelenekçi kimliği kendine uygun 
bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “şu anda yaşadığı yer” 
köy/kasaba olanların %17,8’i “gelenekçi kimliği” kendine “çok uygun”, ilçe olan-
ların %34,8’i “uygun”, köy/kasaba olanların %38,1’i “uygun değil”, şehir olanla-
rın %24,4’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, ilçe olanların 
%48,6’sı “uygun” (uygun + çok uygun), köy/kasaba olanların %55,9’u “uygun değil” 
(uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “gelenekçi kimliği” benimsemeye iliş-
kin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.43’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “gelenekçi kimliği” bana “çok uygun” di-
yenlerin değişim bandı %13,8-17,8, “uygun” diyenlerin değişim bandı %26,3-34,8, 
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“uygun değil” diyenlerin değişim bandı %28,2-38,1, “hiç uygun değil” diyenlerin 
değişim bandı %17,8-24,4’tür. 

“Gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %4, “uygun” diyenlerde %8,5, “uygun değil” diyen-
lerde %9,9 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %6,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “gelenekçi kimliği” benimsemeye ilişkin de-
ğişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem de 
gruplar arasında gençlerin zihin karışıklığına sahip olmadığını söyleyebiliriz. 

TABLO-6.43: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Gelenekçi İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Şu Anda Yaşanılan Yer
Gelenekçi ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Köy/Kasaba 17,8 26,3 38,1 17,8
İlçe 13,8 34,8 31,5 19,9
Şehir 15,4 32,0 28,2 24,4

Ortalama 15,4 31,8 29,7 23,1

Değişim Bandı (Min-Max) 13,8-17,8 26,3-34,8 28,2-38,1 17,8-24,4
Bant Uzunluğu 4 8,5 9,9 6,6

6.2.2. Muhafazakâr Kimlik Tercihinde Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe 
Girişimi Sonrası Muhafazakâr Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişimin Demografik Özelliklere 
Bağlı Olarak İncelenmesi
Kimlikler açısından mevcut durumun ilginç tarafı, dini nitelikteki kimlikleri kabul-

lenmede yüksek oranlara ulaşan bir erozyon yaşanırken, milliyetçi ve muhafazakâr 
kimlikleri kabullenmede de aynı oranda bir artış yaşanmış olmasıdır. Bu da “Dini 
olandan kaçanlar milliyetçiliğe ve muhafazakârlığa sığındılar.” gibi bir yargıya 
ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. 

Milliyetçi ve muhafazakâr kimliklerin darbe girişimi sonrasında daha çok ka-
bul edilme durumu, dinden tamamen uzaklaşmadan, dini olandan kopmadan, dini 
olanla araya biraz mesafe koyarak konumlanma ihtiyacının yaygın bir özellik haline 
geldiğini göstermektedir. 
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6.2.2.1. Muhafazakâr Kimlik Tercihinde Meydana Gelen Değişim
“Muhafazakâr kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna 

gençlerin verdiği cevaplar, darbe öncesi ve darbe sonrası göz önüne alınarak incelen-
diğinde, süreç içerisinde ciddi bir değişikliğin olduğu görülmektedir (TABLO-6.44, 
Şekil 6.5).

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesinde, “Muhafazakâr kimliği kendinize 
ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin %19,4’ü “muhafazakâr kimliği” 
kendine “çok uygun”, %48,3’ü “uygun”, %18,7’si “uygun değil” ve %13,6’sı ise “hiç 
uygun değil” şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonra-
sında, gençlerin %24,1’i “Muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun”, %57,7’si “uy-
gun”, %13,9’u “uygun değil” ve %4,4’ü ise “hiç uygun değil” şeklinde cevaplandır-
mışlardır. 

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesinde, “muhafazakâr kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna, toplamda, gençlerin %67,7’si “muhafazakâr 
kimliği” kendine “uygun” (çok uygun + uygun), %32,3’ü “uygun değil” (uygun değil 
+ hiç uygun değil) şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
sonrasında ise, gençlerin %81,8’i “muhafazakâr kimliği” kendine “uygun” (çok uy-
gun + uygun), %18,3’ü “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) şeklinde ce-
vaplandırmışlardır. Muhafazakâr kimliği tercih eden gençlerin sayısında %14,1 gibi 
bir artış olmuştur. Bu önemli bir değişimdir (TABLO-6.44, Şekil 6.5).

Acaba gençler, muhafazakârlık ile milliyetçilik arasında doğrusal ve güçlü 
bir ilişki mi kurmuşlardır. Özel olarak araştırılması gereken bir konudur. 

TABLO-6.44: Muhafazakâr Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma4

DÖNEM
Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

SAYI Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 Temmuz Öncesi 3190 19,4 48,3 18,7 13,6
15 Temmuz Sonrası 1139 24,1 57,7 13,9 4,4

Toplam /Ortalama 4329 20,7 50,8 17,4 11,2

4 (X2: 98,044 C:0,149 P:0,000)
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Şekil 6.5: Muhafazakâr Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

6.2.2.2. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Sonrası Muhafazakâr Kimliği Tercihte Meydana Gelen 
Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
“Muhafazakâr kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna 

gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demogra-
fik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “muhafazakâr kimliği” cinsiye-
te bağlı olarak incelediğimizde, kadınların %23,5’i “muhafazakâr kimliği” kendine 
“çok uygun”, %57,3’ü “uygun”, %14,6’sı “uygun değil” ve %4,5’i ise “hiç uygun de-
ğil” şeklinde cevaplandırmışlardır. Buna karşılık erkeklerin %24,6’sı “muhafazakâr 
kimliği” kendine “çok uygun”, %58,0’i “uygun”, %13,1’i “uygun değil” ve %4,3’ü ise 
“hiç uygun değil” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-6.45). Toplamda erkekler 
(%82,6) kadınlara (%80,8) nazaran “muhafazakâr kimliği” kendine biraz daha fazla 
“uygun” (uygun + çok uygun) bulmaktadırlar. 

Muhafazakâr kimlik, Müslüman kimlikte olduğu gibi yüksek oranlarda ter-
cih edilmekte ve benimsenmektedir. Cinsiyetler göre muhafazakâr kimlik terci-
hinde dikkate değer bir değişim söz konusu değildir.

TABLO-6.45: Cinsiyete Göre Muhafazakâr Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Cinsiyet
Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Kadın 23,5 57,3 14,6 4,5
Erkek 24,6 58,0 13,1 4,3

Ortalama 24,1 57,7 13,9 4,4



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

398

Yaşa bağlı olarak “Muhafazakâr kimliği kendinize ne kadar uygun buluyor-
sunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.46). 

Yaş ile gençlerin “muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmayı” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak “muhafazakâr kimliği” kendine “uygun bulma” konusunda 
çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.46). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, 26–30 yaş grubunun %29,3’ü 
“muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun”, 15-18 yaş grubunun %61,7’si “uygun”, 
23-25 yaş grubunun %18,3’ü “uygun değil”, 19 -22 yaş grubunun %5,3’ü “hiç uy-
gun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, 15 -18 yaş grubunun %84,5’i “uy-
gun” (uygun + çok uygun), 23-25 yaş grubunun %21,9’u “uygun değil” (uygun değil 
+ hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gençlerin muhafazakâr siyasi kimlik tercihlerinin yaşa bağlı olarak değişimi in-
celendiğinde 26-30 yaş grubu istisna tutulursa, yaşa bağlı olarak muhafazakâr siyasi 
kimliği tercihte, düzenli bir azalma söz konusudur.

Yaşa bağlı olarak “muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok 
uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-6.46’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Yaşa göre “muhafazakâr kimliği” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı 
%18,0-29,3, “uygun” diyenlerin değişim bandı %54,3-61,7, “uygun değil” diyen-
lerin değişim bandı %11,1-18,3, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %2,9-
5,3’tür. 

“Muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların 
uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %11,3, “uygun” diyenlerde %7,4, “uygun de-
ğil” diyenlerde %7,2 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %2,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Muhafazakâr kimliği” kendisi için “çok uygun” gören gençlik grubunun (%11,3) 
zihni biraz karışıktır.
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TABLO-6.46: Yaşa Göre Muhafazakâr Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Yaş
Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 -18 22,8 61,7 12,6 2,9
19 -22 23,0 57,2 14,4 5,3
23 -25 18,0 60,1 18,3 3,6
26 -30 29,3 54,3 11,1 5,2

Ortalama 24,1 57,7 13,9 4,4

Değişim Bandı (Min-Max) 18,0-29,3 54,3-61,7 11,1-18,3 2,9-5,3
Bant Uzunluğu 11,3 7,4 7,2 2,4

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Muhafazakâr kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.47). 

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “muhafazakâr kimliği kendine uygun bulma-
ya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim durumuna göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “muhafazakâr kimliği kendine uygun 
bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.47). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, ilköğretim/ortaokul eğitimi 
alanların %41,0’i “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun”, ön lisans eğitimi 
alanların %67,3’ü “uygun”, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %30,7’si “uygun 
değil”, lise eğitimi alanların %10,3’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam da ele alındı-
ğında, ilköğretim/ortaokul/ ön lisans eğitimi alanların %85,5’i “uygun” (uygun + çok 
uygun), yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %30,7’si “uygun değil” (uygun değil 
+ hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “muhafazakâr kimliği” benimsemeye iliş-
kin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.47’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun” bu-
lanların değişim bandı %15,9-41,0, “uygun” bulanların değişim bandı %46,2-67,3, 
“uygun değil” bulanların değişim bandı %3,3-30,7, “hiç uygun değil” bulanların de-
ğişim bandı %0,0-10,3’tür. 

“Muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki uzunluklar, 
“çok uygun” diyenlerde %25,1, “uygun” diyenlerde %21,1, “uygun değil” diyenlerde 
%27,4 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %10,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

400

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim durumuna göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda 
“muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%25,1), “uygun” bulan (%21,1) 
ve “uygun değil” bulan (% 27,4) gençlerin “muhafazakâr kimlik” tercihinde zihinleri 
ciddi bir şekilde karışık iken “hiç uygun değil” bulanların (%10,3) zihinleri biraz 
karışıktır.

Eğitim ve öğretim durumuna bağlı olarak “muhafazakâr siyasi kimlik” ter-
cihleri incelendiğinde lise hariç, muhafazakâr kimlik tercihi, eğitim düzeyi 
yükseldikçe nispeten düzgün bir şekilde azalmaktadır (%88,5-%69,3) (TAB-
LO-6.47). Eğitim düzeyi yükseldikçe muhafazakâr kimliğin muhtevasına ilişkin 
bilgilerin netleşmiş olması, böyle bir sonucu doğurmuş olabilir. 

Lise eğitimi alanların (%79,6) farklı bir davranış göstermesinin sebebi araş-
tırılmalıdır. 

TABLO-6.47: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Muhafazakâr Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

İlköğretim/Ortaokul 41,0 47,5 3,3 8,2
Lise 33,4 46,2 10,0 10,3
Ön Lisans 18,2 67,3 14,1 0,3
Lisans 20,4 61,6 14,5 3,5
Yüksek Lisans/Doktora 15,9 53,4 30,7 0,0

Ortalama 23,9 57,8 13,9 4,4

Değişim Bandı (Min-Max) 15,9-41,0 46,2-67,3 3,3-30,7 0,0-10,3
Bant Uzunluğu 25,1 21,1 27,4 10,3

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Muhafazakâr kimliği kendinize ne kadar 
uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel 
eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.48). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmaya” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim alanına göre ana-
liz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “muhafazakâr kimliği kendine uygun 
bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.48). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu teknik alan eğitimi alanların 
%33,3’ü “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun”, spor eğitimi alanların %68,0’i 
“uygun”, sosyal eğitimi alanların %17’si “uygun değil”, imam hatip/ilahiyat/teknik 
alan eğitimi alanların %5,1’i “hiç uygun değil” olarak; toplam da ele alındığında, sağ-
lık eğitimi alanların %89,2’si “uygun” (uygun + çok uygun), sosyal eğitimi alanların 
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%21,2’si “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.
Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin 

seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.48’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun” bulanla-
rın değişim bandı %14,6-33,3, “uygun” bulanların değişim bandı %44,6-68, “uygun 
değil” bulanların değişim bandı %7,4-17,0, “hiç uygun değil” bulanların değişim 
bandı %1,9-5,1’dir. 

“Muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların 
uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %18,7, “uygun” diyenlerde %23,4, “uygun de-
ğil” diyenlerde %9,6 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %3,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim alanına göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda 
“muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%18,7), “uygun” bulan (%23,4) 
gençlerin “muhafazakâr kimlik” tercihinde zihinleri ciddi bir şekilde karışıktır. 
“muhafazakâr kimliği” kendine “uygun değil” bulan (%9,6) gençlerin zihinlerinin 
çok az karışık olduğunu söyleyebiliriz.

TABLO-6.48: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Muhafazakâr Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim Alanı
Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Teknik Alan 33,3 44,6 16,9 5,1
Sağlık 27,5 61,7 7,4 3,4
Sosyal 20,5 58,3 17,0 4,2
İmam Hatip/İlahiyat 21,2 62,1 11,6 5,1
Genel 21,1 58,5 16,4 4,1
Spor 14,6 68,0 15,5 1,9

Ortalama 23,2 58,2 14,5 4,1

Değişim Bandı (Min-Max) 14,6-33,3 44,6-68 7,4-17,0 1,9-5,1
Bant Uzunluğu 18,7 23,4 9,6 3,2

Mesleğe bağlı olarak “Muhafazakâr kimliği kendinize ne kadar uygun bu-
luyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.49). 

Meslek ile gençlerin “muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüş-
leri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.
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“Muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmayı” mesleğe göre analiz ettiğimizde, 
genel dağılıma uygun olarak “muhafazakâr kimliği kendine uygun bulma” konusun-
da çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.49). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu mesleği esnaf olanların %33,1’i 
“muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun”, işçi (çalışan) olanların %69,1’i “uy-
gun”, çalışmayan/işsiz olanların %25,5 “uygun değil”, çalışmayan/işsiz olanların 
%11,7’si “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, işçi (çalışan) olan-
ların %98,2’si “uygun” (uygun + çok uygun), çalışmayan/işsiz olanların %37,2’si “uy-
gun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Mesleğe bağlı olarak “muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin 
(çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-6.49’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Mesleğe göre “muhafazakâr kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı 
%18,1-33,1, “uygun” diyenlerin değişim bandı %44,7-69,1, “uygun değil” diyenlerin 
değişim bandı %1,8-25,5, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-11,7’dir. 

“Muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların 
uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %15, “uygun” diyenlerde %24,4, “uygun değil” 
diyenlerde %23,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %11,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Mesleğe göre “muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarının 
uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem de gruplar arasında 
gençlerde zihin karışıklığının olduğunu söyleyebiliriz. 

“Mesleğe” göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda “muhafazakâr 
kimliği” kendine “uygun” bulan (%24,4), “uygun değil” bulan (%23,7) ve “hiç uy-
gun değil” bulan gençlerin “muhafazakâr kimlik” tercihinde zihinleri oldukça karışık 
iken; “çok uygun” bulan (%15) ve “hiç uygun değil” bulanların (%11,7) zihinleri 
biraz karışıktır.

İşçilerin %98,2’si, en yüksek oran, çalışmayan/işsizlerin %62,8’i, en düşük oran, 
“muhafazakâr kimliği” kendilerine “uygun” (uygun + çok uygun) bulmuşlardır. Me-
murların %89,8’i, en yüksek oranda ikinci derecede muhafazakâr kimliği kendileri 
için uygun görmüşlerdir. 

Eğiticilerin %73’ünün “muhafazakâr kimliği” kendileri için en alttan ikinci 
sırada kendilerine uygun görmüş olmaları dikkat çekicidir. Muhafazakâr kimli-
ği muhteva olarak irdeleyen bir grup olarak böyle bir tercih yapmış olabilirler. 
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TABLO-6.49: Mesleğe Göre Muhafazakâr Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Meslek
Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Öğrenci 22,4 60,8 13,4 3,4
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 19,6 53,4 18,2 8,8
Çalışmayan/işsiz 18,1 44,7 25,5 11,7
Memur 26,5 63,3 10,2
Özel sektör çalışanı 23,0 62,3 13,1 1,6
İşçi (çalışan) 29,1 69,1 1,8
Ev kadını/kızı 29,4 52,9 15,3 2,4
Esnaf 33,1 52,1 9,1 5,8

Ortalama 24,1 57,7 13,9 4,4

Değişim Bandı (Min-Max) 18,1-33,1 44,7-69,1 1,8-25,5 0,0-11,7
Bant Uzunluğu 15 24,4 23,7 11,7

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “Muhafazakâr kimliği” kendini-
ze ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendi-
ğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.50). 

“Ailenin ortalama aylık geliri” ile gençlerin “muhafazakâr kimliği kendine uygun 
bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmayı” “ailenin ortalama aylık gelirine” 
göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “muhafazakâr kimliği kendine 
uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-6.50). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu “ailesinin ortalama aylık geli-
ri” 5001 TL ve üstü olanların %38,1’i “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun”, 
1001-1500 TL olanların %62,9’u “uygun”, 3001-5000 TL olanların %26,0’sı “uygun 
değil”, 1501-2000 TL olanların %6,9’u “hiç uygun değil” olarak; toplam da ele alın-
dığında, 5001 TL ve üstü olanların %100’ü “uygun” (uygun + çok uygun), 3001-
5000 TL olanların %27,4’ü “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak 
cevaplandırmışlardır.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “muhafazakâr kimliği” benimsemeye 
ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.50’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre “muhafazakâr kimliğe” “çok uygun” diyen-
lerin değişim bandı %17,8-38,1, “uygun” diyenlerin değişim bandı %47,4-62,9, “uy-
gun değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-27,4, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bandı %0,0-6,9’dur. 
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“Muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların 
uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %20,3, “uygun” diyenlerde %15,5, “uygun de-
ğil” diyenlerde %27,4 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %6,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığı-
mızda “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%20,3) ve “uygun değil” 
bulan (%27,4) gençlerin “muhafazakâr kimlik” tercihinde zihinleri çok karışık, “uy-
gun” bulan (%15,5) gençlerin zihinleri biraz karışık iken; “hiç uygun değil” bulan 
gençlerin (%6,9) zihinleri nettir.

Ailenin aylık ortalama geliri 5000 TL ve üstü olanların %100’ünün, en yük-
sek oran, muhafazakâr kimliği kendine uygun (uygun + çok uygun) bulması ile 
3001-5000 TL aylık ortalama geliri olanların %72,6’sının, en düşük oran, ken-
disine uygun bulması arasında ki bu geçişin sebebi araştırılması gerekmektedir.

TABLO-9.50: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Muhafazakâr Siyasi Kimliği 
Kendine Uygun Bulma

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç uygun Değil

0 -1000 21,0 62,5 13,8 2,7
1001 -1500 22,1 62,9 9,9 5,1
1501 -2000 28,9 47,4 16,8 6,9
2001 -3000 29,1 52,3 12,6 6,0
3001 -5000 17,8 54,8 26,0 1,4
5001 ve Üstü 38,1 61,9

Ortalama 24,1 57,6 13,9 4,4

Değişim Bandı (Min-Max) 17,8-38,1 47,4-62,9 0,0-27,4 0,0-6,9
Bant Uzunluğu 20,3 15,5 27,4 6,9

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” bağlı olarak “Muhafazakâr 
kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-6.51). 

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı” ile gençlerin “Muhafazakâr 
kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

“Muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmayı”, “gencin eline geçen ortalama aylık 
para miktarına” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “muhafazakâr 
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kimliği” kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görül-
mektedir (TABLO-6.51). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, “gencin eline geçen ortalama 
aylık para miktarı” 501–750 TL olanların %33,7’si “muhafazakâr kimliği” kendi-
ne “çok uygun”, 751-1000 TL olanların %61,9’u “uygun”, 1001-2000 TL olanların 
%27,9’u “uygun değil”, 0-400 TL olanların %5,7’si “hiç uygun değil” olarak; toplam 
da ele alındığında, 501–750 TL olanların %88,6’sı “uygun” (uygun + çok uygun), 
1001-2000 TL olanların %27,9’u “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) 
olarak cevaplandırmışlardır.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” bağlı olarak “muhafazakâr 
kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uy-
gun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.51’de görülmekte-
dir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre “muhafazakâr kimlik” 
bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %21,6-33,7, “uygun” diyenlerin değişim 
bandı %46,5-61,9, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %10,3-27,9, “hiç uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-5,7’dir. 

“Muhafazakâr” kimliği benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların 
uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %12,1, “uygun” diyenlerde %15,4, “uygun de-
ğil” diyenlerde %17,6 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %5,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre değişim bant aralıklarını 
göz önüne aldığımızda “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%12,1), 
“uygun” bulan (%15,4) ve “uygun değil” bulan (%17,6) gençlerin “muhafazakâr 
kimlik” tercihinde zihinleri karışık iken “hiç uygun değil” bulanların (%5,7) zihin-
leri nettir.

Gencin aylık eline geçen ortalama para miktarı 2001 TL ve üstü olanların 
%78,6’sının muhafazakâr kimliği kendine uygun (uygun + çok uygun) bulması 
ile 1001-2000 TL aylık ortalama geliri olanların %72,1’inin, en düşük oran, 
kendisine uygun bulması arasındaki bu durum, Ailenin aylık ortalama gelirin-
deki en üst iki gelir grubu arasındaki duruma benzemektedir.
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TABLO-6.51: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Muhafazakâr Siyasi Kimliği Kendine 

Uygun Bulma
Gencin Eline Geçen

Aylık 
Ortalama Para Miktarı (TL)

Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -400 20,5 61,1 12,7 5,7
401 -500 23,0 56,4 15,2 5,4
501 -750 33,7 54,9 10,3 1,1
751 -1000 21,6 61,9 12,4 4,1
1001 -2000 25,6 46,5 27,9
2001 ve Üstü 28,6 50,0 21,4

Ortalama 24,0 57,7 13,9 4,4

Değişim Bandı (Min-Max) 21,6-33,7 46,5-61,9 10,3-27,9 0,0-5,7
Bant Uzunluğu 12,1 15,4 17,6 5,7

“Gencin şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “Muhafazakâr kimliği kendi-
nize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelen-
diğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.52). 

“Gencin şu anda yaşadığı konut” ile gençlerin “muhafazakâr kimliği kendine uy-
gun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamak-
tadır.

“Muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmayı”, “gencin şu anda yaşadığı konuta” 
göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “muhafazakâr kimliği” kendi-
ne uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-6.52). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında bu soruyu, apart dairede yalnız kalanların 
%28,6’sı “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun”, apart dairede arkadaşla kalan-
ların %69,4’ü “uygun”, evde yalnız kalanların %18,8’i “uygun değil”, apart dairede 
yalnız kalanların %14,3’ü “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, 
apart dairede yalnız kalanların %85,7’si “uygun” (uygun + çok uygun), apart dairede 
arkadaşla kalanların %19,8’i “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak 
cevaplandırmışlardır.

“Gencin şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “muhafazakâr kimliği” benimse-
meye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi 
içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.52’de görülmektedir. Tablo, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Gencin şu anda yaşadığı konuta” göre “muhafazakâr kimlik” bana “çok uygun” 
diyenlerin değişim bandı %10,8-28,6, “uygun” diyenlerin değişim bandı %50,0-
69,4, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-18,8, “hiç uygun değil” diyenle-
rin değişim bandı %0,0-14,3’tür. 
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“Muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların 
uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %17,8, “uygun” diyenlerde %19,5, “uygun de-
ğil” diyenlerde %18,8 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %14,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Gencin şu anda yaşandığı konuta” göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldı-
ğımızda “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%17,8), “uygun” bulan 
(%19,5), “uygun değil” bulan (%18,8) ve “hiç uygun değil” bulan (%14,3) gençlerin 
“muhafazakâr kimlik” tercihinde zihinleri karışıktır.

TABLO-6.52: Yaşanan Konuta Göre Muhafazakâr Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Yaşanan Konut
Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Yurtta 24,6 57,7 13,7 4,0
Ailemle Birlikte Evde 27,5 50,0 13,1 9,4
Evde Yalnız 18,8 62,5 18,8
Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 27,8 56,1 13,1 3,0
Apart Dairede Yalnız 28,6 57,1 14,3
Apart Dairede Arkadaşla 10,8 69,4 18,0 1,8

Ortalama 24,1 57,5 13,9 4,4

Değişim Bandı (Min-Max) 10,8-28,6 50,0-69,4 0,0-18,8 0,0-14,3
Bant Uzunluğu 17,8 19,4 18,8 14,3

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Muhafazakâr 
kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-6.53). 

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin “muhafazakâr kim-
liği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki 
kurulamamaktadır.

“Muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “hayatının büyük kısmını 
geçirdiği yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “muhafazakâr 
kimliği kendine uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görül-
mektedir (TABLO-6.53). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “hayatının büyük kıs-
mını geçirdiği yer” şehir olanların %26,5’i “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uy-
gun”, ilçe olanların %61,4’ü “uygun”, ilçe olanların %15,9’u “uygun değil”, köy/
kasaba olanların %5,6’sı “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, 
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köy/kasaba olanların %82,3’ü “uygun” (uygun + çok uygun), ilçe olanların %18,7’si 
“uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “muhafazakâr kim-
liği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun 
değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.53’te görülmektedir. 
Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “muhafazakâr kimlik” bana 
“çok uygun” diyenlerin değişim bandı %19,9-26,5, “uygun” diyenlerin değişim ban-
dı %55,1-61,4, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %12-15,9, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %2,8-5,6’dır. 

“Muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların 
uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %6,6, “uygun” diyenlerde %6,3, “uygun değil” 
diyenlerde %3,9 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %2,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “muhafazakâr kimliği” be-
nimsemeye ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem 
grup içerisinde hem de gruplar arasında gençlerin zihinlerinin çok net olduğu gö-
rülmektedir. 

TABLO-6.53: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Muhafazakâr Siyasi Kimliği 

Kendine Uygun Bulma

Hayatın 
Büyük Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 24,3 58,1 12,0 5,6
İlçe 19,9 61,4 15,9 2,8
Şehir 26,5 55,1 13,7 4,7
Yurt Dışı 100,0

Ortalama 24,1 57,7 13,9 4,4

Değişim Bandı (Min-Max)
Yurt Dışı Hariç 19,9-26,5 55,1-61,4 12-15,9 2,8-5,6

Bant Uzunluğu 6,6 6,3 3,9 2,8

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Muhafazakâr kimliği kendinize 

ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.54). 
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“Muhafazakâr kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı yere” 
göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “muhafazakâr kimliği kendine 
uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-6.54). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “şu anda yaşadığı yer” 
şehir olanların %25,9’u “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun”, köy/kasa-
ba olanların %64,9’u “uygun”, ilçe olanların %16,6’sı “uygun değil”, ilçe olanların 
%8,9’u “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, şehir olanların 
%82,9’u “uygun” (uygun + çok uygun), ilçe olanların %25,5’i “uygun değil” (uygun 
değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “muhafazakâr kimliği” benimsemeye 
ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.54’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “muhafazakâr kimlik” bana “çok uygun” di-
yenlerin değişim bandı %16,7-25,9, “uygun” diyenlerin değişim bandı %55-64,9, 
“uygun değil” diyenlerin değişim bandı %13,2-16,6, “hiç uygun değil” diyenlerin 
değişim bandı %3,4-8,9’dur. 

“Muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların 
uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %9,2, “uygun” diyenlerde %9,9, “uygun değil” 
diyenlerde %3,4 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %5,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “muhafazakâr kimliği” benimsemeye ilişkin 
değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem 
de gruplar arasında gençlerin zihin karışıklığının olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle 
muhafazakâr kimlik bana “uygun değil” ve “hiç uygun değil” diyen gençlik grupları-
nın zihni, diğerlerine nazaran çok daha nettir.

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ile gençlerin “muhafazakâr kimliği kendine 
çok uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında doğrusal bir ilişki vardır.
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TABLO-6.54: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Muhafazakâr Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Şu Anda 
Yaşanılan Yer

Muhafazakâr siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 16,7 64,9 13,2 5,3
İlçe 19,5 55,0 16,6 8,9
Şehir 25,9 57,0 13,7 3,4

Ortalama 24,0 57,5 14,0 4,4

Değişim Bandı (Min-Max) 16,7-25,9 55 -64,9 13,2-16,6 3,4-8,9
Bant Uzunluğu 9,2 9,9 3,4 5,5

6.3. Milliyetçi Kimlikleri Tercihte Meydan Gelen Değişim
Kimlikler açısından mevcut durumun ilginç tarafı, dini nitelikteki kimlikleri kabul-

lenmede yüksek oranlara ulaşan bir erozyon yaşanırken, milliyetçi ve muhafazakâr 
kimlikleri kabullenmede de aynı oranda bir artış yaşanmış olmasıdır. Bu da “dini 
olandan kaçanlar milliyetçiliğe ve muhafazakârlığa sığındılar” gibi bir yargıya ulaş-
mayı kolaylaştırmaktadır. Milliyetçi ve muhafazakâr kimliklerin darbe girişimi son-
rasında daha çok kabul edilme durumu, dinden tamamen uzaklaşmadan, dini olandan 
kopmadan, dini olanla araya biraz mesafe koyarak konumlanma ihtiyacının yaygın 
bir özellik haline geldiğini göstermektedir. 

Bu alt bölümde gençlerin anket sorularına verdiği cevaplar, “Ülkücü Kimlik”, 
“Milliyetçi Kimlik” ve “Türk Milliyetçisi Kimlikleri” açısından hem genel hem 
de demografik değişkenlere/özelliklere bağlı olarak incelenmektedir. 15 Temmuz 
Askeri Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında gençliğin kimlik tercihlerindeki değişim 
değerlendirildikten sonra; 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında kimlikler-
deki değişim demografik özelliklere bağlı olarak incelenmektedir.

6.3.1. Ülkücü Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
Sonrası Ülkücü Kimlikteki Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında gençlerin 

Ülkücü kimliği tercih etme durumu genel olarak incelenecek; sonra da 15 Temmuz 
Askeri Darbe Girişimi sonrasında Ülkücü kimlik tercihleri demografik özelliklere/
faktörlere göre değerlendirilecektir.

6.3.1.1. Ülkücü Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim
“Ülkücü kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençle-

rin verdiği cevaplar, darbe öncesi ve darbe sonrası göz önüne alınarak incelendiğinde, 
süreç içerisinde ciddi bir değişikliğin olduğu görülmektedir (TABLO-6.55, Şekil 6.6)
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesinde, “Ülkücü kimliği kendinize ne ka-
dar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin %16,1’i “Ülkücü kimliği” kendine 
“çok uygun”, %29,3’ü “uygun”, %31,7’si “uygun değil” ve %22,9’u ise “hiç uygun 
değil” şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, 
gençlerin %28,8’i “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun”, %37,5’i “uygun”, %20,1’i 
“uygun değil” ve %13,6’sı ise “hiç uygun değil” şeklinde cevaplandırmışlardır. 

Toplam olarak mesele ele alındığında, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesin-
de, “Ülkücü kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin 
%45,4’ü “Ülkücü kimliği” kendine “uygun” (çok uygun + uygun), %54,6’sı “uygun 
değil” (uygun değil + hiç uygun değil) şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri 
Darbe Girişimi sonrasında ise, gençlerin %66,3’ü “Ülkücü kimliği” kendine “uygun” 
(çok uygun + uygun), %33,7’si “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) şeklin-
de cevaplandırmışlardır. 

Darbe öncesi ve sonrasında “Ülkücü kimliği” tercihte meydana gelen de-
ğişim, toplamda (aradaki fark), %20,9 olup kimlik açısından oldukça büyük 
bir değişimdir (TABLO-6.55). Daha da dikkat çekici olanı, “Ülkücü kimliği” 
kendisine “çok uygun” bulmada daha büyük bir değişimin (%12,7) meydana 
gelmiş olmasıdır. 

TABLO-6.55: Ülkücü İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma5

DÖNEM
Ülkücü İdeolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Sayı Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 Temmuz Öncesi 3359 16,1 29,3 31,7 22,9
15 Temmuz Sonrası 1200 28,8 37,5 20,1 13,6

Toplam-Ortalama 4559 19,5 31,5 28,6 20,5
Değişim +12,7 +8,2 -11,6 -9,3
Toplam Değişim
+: Artma; -: Azalma +20,9 -20,9

Şekil 6.6: Ülkücü İdeolojik Kimliği Kendine uygun Bulma

5 (X2: 171,737, :0,191 P:0,000).
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6.3.1.2. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Sonrası Ülkücü Kimlikteki Değişimin Demografik 
Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
“Ülkücü kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna genç-

lerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demografik 
özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Ülkücü kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevapları, cinsiyete bağlı 
olarak incelediğimizde, kadınların %25,9’u “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun”, 
%36,3’ü “uygun”, %25,0’i “uygun değil” ve %12,8’i ise “hiç uygun değil” şeklinde 
cevaplandırmışlardır. Buna karşılık erkeklerin %31,6’sı “Ülkücü kimliği” kendine 
“çok uygun”, %38,7’si “uygun”, %15,3’ü “uygun değil” ve %14,4’ü ise “hiç uygun 
değil” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-6.56). Toplamda kadınların %57,5’i 
erkeklerin %70,3’ü “Ülkücü kimliği” kendine “uygun” (uygun + çok uygun) bul-
makta; kadınların %37,8’i, erkeklerin %29,7’si “Ülkücü kimliği” kendilerine uygun 
bulmamaktadırlar.

Cinsiyete göre, toplamda, erkekler kadınlara nazaran Ülkücü kimliği daha 
fazla (%12,8) tercih etmişlerdir.

TABLO-6.56: Cinsiyete Göre Ülkücü İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Cinsiyet
Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Kadın 25,9 36,3 25,0 12,8
Erkek 31,6 38,7 15,3 14,4

Ortalama 28,8 37,5 20,1 13,6

Yaşa bağlı olarak “Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun bu-
luyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.57). 

Yaş ile gençlerin “Ülkücü kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri ara-
sında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Ülkücü kimliği kendine uygun bulmayı” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağı-
lıma uygun olarak “Ülkücü kimliği kendine uygun bulma” konusunda çok ciddi bir 
değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.57). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu 26-30 yaş grubunun %71,3’ü 
“Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun”, 19-22 yaş grubunun %41,0’i “uygun”, 23-25 
yaş grubunun %24,3’ü “uygun değil”, 23-25 yaş grubunun %17,8’i “hiç uygun değil” 
olarak; toplam olarak ele alındığında, 26 -30 yaş grubunun %71,3’ü “uygun” (uygun 
+ çok uygun), 23-25 yaş grubunun %42,1’i “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun 
değil) olarak cevaplandırmışlardır.
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Yaşa bağlı olarak “Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, 
uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-6.57’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “Ülkücü kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %21,8-
34,3, “uygun” diyenlerin değişim bandı %36,1-41,0, “uygun değil” diyenlerin de-
ğişim bandı %15,0-24,3, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %7,1-17,8’dir. 

“Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %12,5, “uygun” diyenlerde %4,9, “uygun değil” diyen-
lerde %9,3 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %10,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “yaşına” göre “Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarının 
uzunluklarını göz önüne aldığımızda, Ülkücü kimlik bana “çok uygun” diyenlerin 
(%12,5) ve “hiç uygun değil” diyenlerin (%10,7) zihinlerinin biraz karışık olduğunu 
söyleyebiliriz. Ülkücü kimlik bana “uygun” diyen gençlik grubunun (%4,9) zihni, 
diğerlerine nazaran çok daha nettir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında ülkücü kimliği, yaşa bağlı ola-
rak incelediğimizde, 15-18 yaş grubunun %71 ile 26-30 yaş grubunun %71,3’ü, 
ülkücü kimliği kendilerine uygun (uygun+ çok uygun) olarak görmektedirler 
(TABLO-9.104). Bu iki yaş grubu aynı zamanda ülkücü kimliği, en yüksek oran-
da da kendilerine çok uygun (%33,5, %34,3) görmektedir. 

Bu iki yaş grubunun benzer bir tercih yapmış olması, değerlendirilmesi 
gereken bir olgudur. 15-18 yaş grubunun ergenlik döneminin duygusallığı ve 
haksızlık gördüklerine karşı isyan etme duygusu böyle bir tercihe neden olmuş 
olabilir. 

TABLO-6.57: Yaşa Göre Ülkücü İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Yaş
Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 -18 33,5 37,5 21,9 7,1
19 -22 22,1 41,0 23,1 13,8
23 -25 21,8 36,1 24,3 17,8
26 -30 34,3 37,0 15,0 13,7

Ortalama 28,8 37,5 20,1 13,6

Değişim Bandı (Min-Max) 21,8-34,3 36,1-41,0 15,0-24,3 7,1-17,8
Bant Uzunluğu 12,5 4,9 9,3 10,7
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Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Ülkücü ideolojik kimliği kendinize 
ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.58). 

“Ülkücü kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim durumuna göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Ülkücü kimliği kendine uygun bulma” 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.58). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, ilköğretim/ortaokul eğitimi 
alanların %59,7’si “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun”, ön lisans eğitimi alanların 
%44,6’sı “uygun”, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %28,3’ü “uygun değil”, lise 
eğitimi alanların %18,5’i “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, 
ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %83,9’u “uygun” (uygun + çok uygun), yüksek 
lisans/doktora eğitimi alanların %45,7’si “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun 
değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin se-
çeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-6.58’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun” bulanların 
değişim bandı %13,0-59,7, “uygun” bulanların değişim bandı %24,2-44,6, “uygun 
değil” bulanların değişim bandı %1,6-28,3, “hiç uygun değil” bulanların değişim 
bandı %9,6-18,5’dir. 

“Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %46,7, “uygun” diyenlerde %20,4, “uygun değil” diyen-
lerde %26,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %8,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim durumuna göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda 
“Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%46,7) gençlerin zihni çok ciddi bir 
şeklide karışık, “uygun” bulan (%20,4), “uygun değil” bulan (%26,7) gençlerin “ül-
kücü kimlik” tercihinde zihinleri çok karışık ve “hiç uygun değil” bulanların (%8,9) 
zihni nettir.

İlköğretim/ortaokul eğitimi alanların %83,9’u, en yüksek oran, yüksek li-
sans/doktora eğitimi alanların %54,3’ü, en düşük oran, Ülkücü ideolojik kimli-
ği kendilerine “uygun” (uygun + çok uygun) olarak benimsemişlerdir. Eğitim/
öğretim düzeyine bağlı olarak Ülkücü ideolojik kimliği benimseyenlerin ora-
nında düzenli bir azalma (toplam %29,6) söz konusudur. 
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Anket çalışmasının bir darbe girişimi sonrasında yapılmış olduğunu göz 
önüne aldığımızda darbeye direnişte ortaya çıkan psikolojinin bunda etkili ol-
duğunu söyleyebiliriz. Çünkü geçmişte Ülkücü kimlik aksiyon, eylem ve kav-
gacı kimlikle özdeş olarak görülmekteydi.

TABLO-6.58: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Ülkücü İdeolojik Kimliği 
Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim
Durumu

Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

İlköğretim/Ortaokul 59,7 24,2 1,6 14,5
Lise 42,7 30,8 7,9 18,5
Ön Lisans 20,2 44,6 25,6 9,6
Lisans 23,6 38,6 25,7 12,1
Yüksek Lisans/Doktora 13,0 41,3 28,3 17,4

Ortalama 28,6 37,6 20,2 13,6

Değişim Bandı (Min-Max) 13,0-59,7 24,2-44,6 1,6-28,3 9,6-18,5
Bant Uzunluğu 46,7 20,4 26,7 8,9

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.59). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “Ülkücü kimliği kendine uygun bulmaya” iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Ülkücü kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim alanına göre analiz etti-
ğimizde, genel dağılıma uygun olarak “ülkücü kimliği kendine uygun bulma” konu-
sunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.59). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu teknik alan eğitimi alanların 
%44,3’ü “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun”, sağlık eğitimi alanların %47,5’i 
“uygun”, spor eğitimi alanların %28,3’ü “uygun değil”, sosyal alan eğitimi alanların 
%15,2’si “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, teknik alan eğiti-
mi alanların %78,9’u “uygun” (uygun + çok uygun), spor eğitimi alanların %41,6’sı 
“uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin seçe-
neklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-6.59’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “ülkücü kimliği” kendine “çok uygun” bulanların 
değişim bandı %19,3-44,3, “uygun” bulanların değişim bandı %33,9-47,5, “uygun 
değil” bulanların değişim bandı %11,4-28,3, “hiç uygun değil” bulanların değişim 
bandı %9,7-15,2’dir. 
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“Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %25, “uygun” diyenlerde %13,6, “uygun değil” diyen-
lerde %16,9 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %5,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim alanına göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda “Ül-
kücü kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%25) gençlerin zihinleri çok karışık, “uy-
gun” bulan (%13,6) ve “uygun değil” bulan (%16,9) gençlerin zihinleri biraz karışık 
ve “hiç uygun değil” diyenlerin (%5,5) zihni nettir. 

Teknik alanda eğitim alanların %78,9’u, en yüksek oran, Ülkücü ideolojik 
kimliği kendileri için “uygun” (uygun+ çok uygun) görürken; spor eğitimi alan-
ların %58,4’ü, en düşük oran ve imam hatip/ilahiyat eğitimi alanların %59,9’u 
Ülkücü kimliği kendilerine uygun olarak görmüşlerdir. 

Sporcuların eylemci bir kimliği kendilerine daha çok uygun görmeleri bekle-
nirdi. Fakat durum bunun tersi olarak tezahür etmiştir. Bunun araştırılmasında 
fayda vardır.

TABLO-6.59: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Ülkücü İdeolojik Kimliği 

Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim 
Alanı

Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Teknik Alan 44,3 34,6 11,4 9,7
Sağlık 21,3 47,5 17,5 13,8
Sosyal 19,3 40,9 24,7 15,2
İmam Hatip/İlahiyat 24,5 35,4 25,9 14,2
Genel 34,4 33,9 17,2 14,4
Spor 22,1 36,3 28,3 13,3

Ortalama 27,2 38,2 20,9 13,6

Değişim Bandı (Min-Max) 19,3-44,3 33,9-47,5 11,4-28,3 9,7-15,2
Bant Uzunluğu 25 13,6 16,9 5,5

Mesleğe bağlı olarak “Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun 
buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.60). 

Meslek ile gençlerin “Ülkücü kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Ülkücü kimliği kendine uygun bulmayı” mesleğe göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak “Ülkücü kimliği kendine uygun bulma” konusunda çok ciddi 
bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.60). 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu mesleği memur olanların 
%47,1’i “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun”, eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 
olanların %43,1’i “uygun”, ev kadını/kızı olanların %27,2’si “uygun değil”, eğitici 
(öğretmen/öğretim elemanı) olanların %20,3’ü “hiç uygun değil” diyenler; toplam 
olarak ele alındığında, memur olanların %74,6’sı “uygun” (uygun + çok uygun), eği-
tici (öğretmen/öğretim elemanı)olanların %41,9’u “uygun değil” (uygun değil + hiç 
uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Mesleğe bağlı olarak “ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uy-
gun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-6.60’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Mesleğe göre “Ülkücü kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %15,0-
47,1, “uygun” diyenlerin değişim bandı %27,2-43,1, “uygun değil” diyenlerin deği-
şim bandı %10,4-27,2, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %5,3-20,3’tür. 

“Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %32,1, “uygun” diyenlerde %15,9, “uygun değil” diyen-
lerde %16,8 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %15’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Mesleğe göre “Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarının uzunluk-
larını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem de gruplar arasında gençlerin 
zihin karışıklığının olduğunu söyleyebiliriz. 

Eğitim/öğretim alanına göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda “Ül-
kücü kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%32,1) gençlerin “Ülkücü kimlik” ter-
cihinde zihinleri, ciddi bir şekilde karışık, “uygun” bulan (%15,9), “uygun değil” 
bulan (%16,8) ve “hiç uygun değil” bulan (%15) gençlerin zihinleri çok karışıktır.

Memurların %74,6’sı, en yüksek oran, özel sektör çalışanlarının %70,4’ü, 
esnafın %70,2’si Ülkücü kimliği kendilerine “uygun” (uygun + çok uygun) ola-
rak görürken; eğiticilerin %58,1’i, en yüksek oran ile ev kadını /kızı olanların 
%58,7’si Ülkücü kimliği kendilerine “uygun” (uygun + çok uygun)olarak gör-
mektedirler. Dikkat çekici bir nokta da memurların %47,1’inin, en yüksek oran, 
ülkücü kimliği kendine çok uygun görmüş olmasıdır.

Memur, özel sektör çalışanı ve esnaf istikrarlı ortamları seven mesleklerdir. 
Ayrıca memurlarda devlet fikri daha baskın bir karakterdir. Darbeden dolayı 
Ülkücü kimliğin devletçi karakteri, memurlar üzerinde daha etkili olmuş ola-
bilir. 



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

418

TABLO-6.60: Mesleğe Göre Ülkücü İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Meslek
Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Öğrenci 27,1 40,4 21,2 11,3
Eğitici (Öğretmen/Öğretim Elemanı) 15,0 43,1 21,6 20,3
Çalışmayan/İşsiz 26,0 36,5 17,7 19,8
Memur 47,1 27,5 17,6 7,8
Özel Sektör Çalışanı 31,1 39,3 19,7 9,8
İşçi (Çalışan) 35,1 33,3 26,3 5,3
Ev Kadını/Kızı 31,5 27,2 27,2 14,1
Esnaf 33,6 36,6 10,4 19,4

Ortalama 28,8 37,5 20,1 13,6

Değişim Bandı (Min-Max) 15,0-47,1 27,2-43,1 10,4-27,2 5,3-20,3
Bant Uzunluğu 32,1 15,9 16,8 15

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “Ülkücü ideolojik kimliği ken-
dinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar ince-
lendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.61). 

“Ailenin ortalama aylık geliri” ile gençlerin “Ülkücü kimliği kendine uygun bul-
maya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Ülkücü kimliği kendine uygun bulmayı” “ailenin ortalama aylık gelirine” göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Ülkücü kimliği kendine uygun bul-
ma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.61). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu “ailesinin ortalama aylık geliri” 
5001 TL ve üstü olanların %52,2’si “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun”, 3001-
5000 TL olanların %59’u “uygun”, 3001-5000 TL olanların %23,1’i “uygun değil”, 
0–1000 TL olanların %16,9’u “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alındı-
ğında, 3001-5000 TL olanların %74,4’ü “uygun” (uygun + çok uygun), 1501–2000 
TL olanların %37,7’si “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevap-
landırmışlardır.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “Ülkücü kimliği” benimsemeye iliş-
kin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.61’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre “Ülkücü kimliği” “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %15,4-52,2, “uygun” diyenlerin değişim bandı %21,7-59,0, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %19,2-23,1, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bandı %2,6-16,9’dur. 

“Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %36,8, “uygun” diyenlerde %37,3, “uygun değil” diyen-
lerde %3,9 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %14,3’tür. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre “Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin de-
ğişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem de 
gruplar arasında gençlerde zihin karışıklığının var olduğunu söyleyebiliriz. 

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre değişim bant aralıklarını göz önüne 
aldığımızda “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%36,8), “uygun” 
bulan (%37,3) gençlerin “Ülkücü kimlik” tercihinde zihinleri ciddi bir şekilde 
karışık, “hiç uygun değil” bulan (%14,3) gençlerin zihinleri biraz karışık iken 
ve “uygun değil” bulanların (%3,9) zihni ise oldukça nettir.

Dikkat çekici olan, Ülkücü kimlik tüm gelir gruplarına mensup gençler tara-
fından %62’nin üzerinde tercih edilen bir kimlik durumunda olmasıdır. 

TABLO-6.61: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Ülkücü İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma
Ailenin 

Ortalama
Aylık Geliri (TL)

Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -1000 28,4 35,5 19,2 16,9
1001 -1500 29,4 37,8 19,6 13,3
1501 -2000 25,1 37,2 21,5 16,2
2001 -3000 33,5 37,3 21,1 8,1
3001 -5000 15,4 59,0 23,1 2,6
5001 ve Üstü 52,2 21,7 21,7 4,3

Ortalama 28,2 37,9 20,3 13,5

Değişim Bandı (Min-Max) 15,4-52,2 21,7-59,0 19,2-23,1 2,6-16,9
Bant Uzunluğu 36,8 37,3 3,9 14,3

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” bağlı olarak “Ülkücü ide-
olojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-6.62). 

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı” ile gençlerin “Ülkücü kimliği 
kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kuru-
lamamaktadır.

“Ülkücü kimliği kendine uygun bulmayı”, “gencin eline geçen ortalama aylık para 
miktarına” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Ülkücü kimliği” 
kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir 
(TABLO-6.62). 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu “eline geçen ortalama aylık 
para miktarı” 1001–2000 TL olanların %38,6’sı “Ülkücü kimliği” kendine “çok uy-
gun”, 2001 TL ve üstü olanların %50,0’si “uygun”, 751–1000 TL olanların %25,5’i 
“uygun değil”, 401–500 TL olanların %18,3’ü “hiç uygun değil” diyenler; toplam 
olarak ele alındığında, 2001 ve üstü TL olanların %85,7’si “uygun” (uygun + çok uy-
gun), 401 -500 TL olanların %37,3’ü “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) 
olarak cevaplandırmışlardır.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” bağlı olarak “Ülkücü kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.62’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre “Ülkücü kimlik” bana 
“çok uygun” diyenlerin değişim bandı %20,6-38,6, “uygun” diyenlerin değişim ban-
dı %35,9-50,0, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %14,3-25,5, “hiç uygun de-
ğil” diyenlerin değişim bandı %0,0-18,3’tür. 

“Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %18, “uygun” diyenlerde %14,1, “uygun değil” diyen-
lerde %11,2 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %18,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre “Ülkücü kimliği” be-
nimsemeye ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, grup 
içerisinde gençlerin zihin karışıklığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına göre değişim bant aralıklarını 
göz önüne aldığımızda “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%18), “uygun” 
bulan (%14,1) ve “hiç uygun değil” bulan (%18,3) gençlerin “Ülkücü kimlik” terci-
hinde zihinleri çok karışık, “uygun değil” bulanların (%11,2) ise biraz karışık olduğu 
görülmektedir.

Gencin eline geçen “aylık ortalama para miktarı” ne olursa olsun, gençlerin 
Ülkücü ideolojik kimliği kendine uygun (uygun + çok uygun) bulanların oranı 
%62’nin üzerindedir. 

Bu sonuçlar, ailenin eline geçen ortalama aylık miktarındaki sonuçlarla uyum-
luluk arz etmektedir.
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TABLO-6.62: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Ülkücü İdeolojik Kimliği Kendine 

Uygun Bulma
Gencin Eline Geçen

Aylık 
Ortalama Para Miktarı (TL)

Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun değil Hiç Uygun Değil

0 -400 31,9 35,9 20,3 11,9
401 -500 25,9 36,8 19,0 18,3
501 -750 30,9 36,8 20,6 11,8
751 -1000 20,6 48,0 25,5 5,9
1001 -2000 38,6 36,4 15,9 9,1
2001 ve Üstü 35,7 50,0 14,3

Ortalama 28,8 37,6 20,1 13,5

Değişim Bandı (Min-Max) 20,6-38,6 35,9-50,0 14,3-25,5 0,0-18,3
Bant Uzunluğu 18 14,1 11,2 18,3

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “Ülkücü ideolojik kimliği ken-
dinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar ince-
lendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.63). 

Gencin “şu anda yaşadığı konut” ile gençlerin “Ülkücü kimliği kendine uygun 
bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Ülkücü kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı konuta” göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Ülkücü kimliği” kendine uygun 
bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.63). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında bu soruyu, ailesi ile birlikte evde kalanla-
rın %43,8’i “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun”, apart dairede yalnız kalanların 
%57,1’i “uygun”, evde yalnız kalanların %37,5’i “uygun değil”, apart dairede yalnız 
kalanların %42,9’u “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, ailesi 
ile birlikte evde kalanların %83,6’sı “uygun” (uygun + çok uygun), apart dairede 
yalnız kalanların %42,9’u “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak ce-
vaplandırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “Ülkücü kimliği” benimsemeye 
ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.63’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” göre “Ülkücü kimliği” “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %18,8-43,8, “uygun” diyenlerin değişim bandı %35,6-57,1, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %9,1-37,5, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bandı %0,0-42,9’dur. 

“Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %25, “uygun” diyenlerde %21,5, “uygun değil” diyen-
lerde %28,4 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %42,9’dur. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” göre “Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin 
değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem 
de gruplar arasında gençlerin ciddi zihin karışıklığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığı-
mızda “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%25), “uygun” bulan (%21,5) 
ve “uygun değil” bulan (%28,4) gençlerin “Ülkücü kimlik” tercihinde zihinleri çok 
karışık iken “hiç uygun değil” bulanların (%42,9) zihni çok daha fazla karışıktır.

Gencin “şu anda yaşadığı konut” ne olursa olsun, gençlerin Ülkücü ideolojik 
kimliği kendine uygun (uygun + çok uygun) bulanların oranı %57’nin üzerindedir. 

TABLO-6.63: Yaşanan Konuta Göre Ülkücü İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Yaşanan Konut
Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Yurtta 26,3 36,6 20,7 16,4
Ailemle Birlikte Evde 43,8 39,8 9,1 7,4
Evde Yalnız 18,8 43,8 37,5 0,0
Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 27,8 35,6 23,9 12,7
Apart Dairede Yalnız 0,0 57,1 0,0 42,9
Apart Dairede Arkadaşla 25,4 39,7 25,4 9,5

Ortalama 28,8 37,5 20,2 13,6

Değişim Bandı (Min-Max)
Apart Dairede Yalnız yaşayanlar hariç 18,8-43,8 35,6-57,1 9,1-37,5 0,0-42,9

Bant Uzunluğu 25 21,5 28,4 42,9

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Ülkücü ideo-
lojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin ver-
diği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-6.64). 

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin “Ülkücü kimliği ken-
dine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurula-
mamaktadır.

“Ülkücü kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “hayatının büyük kısmını ge-
çirdiği yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Ülkücü kimliği” 
kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir 
(TABLO-6.64). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “hayatının büyük kıs-
mını geçirdiği yer” köy/kasaba olanların %29,9’u “Ülkücü kimliği” kendine “çok uy-



423

GENÇLİK VE KİMLİKLER

gun”, köy/kasaba olanların %38,6’sı “uygun”, ilçe olanların %21,9’u “uygun değil”, 
ilçe olanların %14,6’sı “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, köy/
kasaba olanların %68,5’i “uygun” (uygun + çok uygun), ilçe olanların %36,5’i “uy-
gun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Ülkücü kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.64’te görülmektedir. Tablo, ge-
nel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “Ülkücü kimlik” bana “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %26,5-29,9, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
%37,0-38,6, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %17,4-21,9, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %12,7-14,6’dır. 

“Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %3,4, “uygun” diyenlerde %1,6, “uygun değil” diyenler-
de %4,5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %1,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “Ülkücü kimliği” be-
nimsemeye ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
Ülkücü kimliği seçmede, hem grup içerisinde hem de gruplar arasında gençle-
rin zihinlerinin çok net olduğu görülmektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ne olursa olsun, gençlerin 
Ülkücü ideolojik kimliği kendine uygun (uygun + çok uygun) bulanların oranı 
%63’ün üzerindedir. 

TABLO-6.64: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Ülkücü İdeolojik Kimliği Kendine Uygun 
Bulma

Hayatın
Büyük Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 29,9 38,6 17,4 14,1
İlçe 26,5 37,0 21,9 14,6
Şehir 29,8 37,0 20,5 12,7
Yurt Dışı 100,0

Ortalama 28,8 37,5 20,1 13,6

Değişim Bandı (Min-Max)
Yurt Dışı hariç 26,5-29,9 37,0-38,6 17,4-21,9 12,7-14,6

Bant Uzunluğu 3,4 1,6 4,5 1,9
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Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Ülkücü ideolojik kimliği ken-

dinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar ince-
lendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.65). 

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ile gençlerin “Ülkücü kimliği kendine uygun bul-
maya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Ülkücü kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı yere” göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Ülkücü kimliği kendine uygun bul-
ma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.65). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “şu anda yaşadığı yer” 
ilçe olanların %37,0’si “Ülkücü kimliği” kendine “çok uygun”, şehir olanların %38,9’u 
“uygun”, şehir olanların %22,2’si “uygun değil”, köy/kasaba olanların %22,5’i “hiç 
uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, ilçe olanların %68’i “uygun” 
(uygun + çok uygun), köy/kasaba olanların %40,8’i “uygun değil” (uygun değil + hiç 
uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.65’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “Ülkücü kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %23,3-37,0, “uygun” diyenlerin değişim bandı %31,0-38,9, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %13,0-22,2, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim 
bandı %11,0-22,5’dir. 

“Ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunluk-
ları, “çok uygun” diyenlerde %13,7, “uygun” diyenlerde %7,9, “uygun değil” diyen-
lerde %9,2 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %11,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “ülkücü kimliği” benimsemeye ilişkin deği-
şim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “Ülkücü kimliği” kendine “çok 
uygun” bulan (%13,7), “hiç uygun değil” bulan (%11,5) gençlerin “ülkücü kimlik” 
tercihinde zihinleri biraz karışıktır.

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ne olursa olsun, gençlerin Ülkücü kimliği kendi-
ne uygun (uygun + çok uygun) bulanların oranı %59’un üzerindedir.
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TABLO-6.65 Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Ülkücü İdeolojik Kimliği Kendine Uygun Bulma

Şu Anda 
Yaşanılan Yer

Ülkücü ideolojik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 23,3 35,8 18,3 22,5
İlçe 37,0 31,0 13,0 19,0
Şehir 28,0 38,9 22,2 11,0

Ortalama 28,9 37,3 20,4 13,4

Değişim Bandı (Min-Max) 23,3-37,0 31,0-38,9 13,0-22,2 11,0-22,5
Bant Uzunluğu 13,7 7,9 9,2 11,5

6.3.2. Milliyetçi Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
Sonrası Milliyetçi Kimlikteki Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında genç-

lerin Milliyetçi kimliği tercih etme durumu genel olarak incelenecek; sonra da 15 
Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında Milliyetçi kimlik tercihleri demografik 
özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

6.3.2.1. Milliyetçi Kimliği Tercihte Meydana Gelen Değişim
“Milliyetçi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna genç-

lerin verdiği cevaplar, darbe öncesi ve darbe sonrası göz önüne alınarak incelendi-
ğinde, süreç içerisinde ciddi bir değişikliğin olduğu görülmektedir (TABLO-6.66, 
Şekil 6.7).

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesinde, “Milliyetçi kimliği kendinize ne ka-
dar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin %37,3’ü “milliyetçi kimliği” kendine 
“çok uygun”, %36,3’ü “uygun”, %11,6’sı “uygun değil” ve %14,8’i ise “hiç uygun de-
ğil” şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, genç-
lerin %47,2’si “milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun”, %42,6’sı “uygun”, %0,4’ü 
“uygun değil” ve %9,8’i ise “hiç uygun değil” şeklinde cevaplandırmışlardır. 

Toplam olarak mesele ele alındığında, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesin-
de, “Milliyetçi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin 
%73,6’sı “milliyetçi kimliği” kendine “uygun” (çok uygun + uygun), %26,4’ü “uygun 
değil” (uygun değil + hiç uygun değil) şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri 
Darbe Girişimi sonrasında ise, gençlerin %89,8’i “milliyetçi kimliği” kendine “uy-
gun” (çok uygun + uygun), %10,2’si “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) 
şeklinde cevaplandırmışlardır.

Darbe öncesi ve sonrasında milliyetçi kimliği tercihte meydana gelen artış, top-
lamda (aradaki fark), %16,2’dir (TABLO-6.66). 
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“Milliyetçi” kimlik de darbe girişimi sonrasında itibarlı hale gelen kimliklerden 
bir diğeridir.

TABLO-6.66: Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma6

DÖNEM
Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

SAYI Çok uygun Uygun Uygun değil Hiç uygun değil
15 Temmuz Öncesi 3371 37,3 36,3 11,6 14,8
15 Temmuz Sonrası 1210 47,2 42,6 0,4 9,8

Toplam-Ortalama 4581 39,9 37,9 8,7 13,5
Değişim +9,9 +6,3 -11,2 -5
Toplam Değişim
+: Artma; -: Azalma +16,2 -16,2

Şekil 6.7: Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

6.3.2.2. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Sonrası Milliyetçi Kimlikteki Değişimin Demografik 
Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin milliyetçi kimlik tercihle-

rinde meydana gelen değişim, demografik özelliklere göre incelendiğinde, bazı özel-
liklere bağlı olarak anlamlı ilişki bulmak mümkün olabilmektedir. Bazı sonuçları da 
özel olarak mülakat yöntemine başvurarak açıklamak mümkün olabilir. 

Gençlerin milliyetçi kimlik tercihleri, gençlerin diğer kimlik tercihleri ile 
mukayese edildiğinde dikkat çeken en önemli nokta, gençlerin bu kimliği, 
“bana “uygundur” ve “bana çok uygun” kategorisinde adeta eşit olarak tercih 
etmiş olmalarıdır. Diğer kimliklerin hiçbirinde böyle bir durum söz konusu 
değildir. Bu durum demografik özelliklere bağlı olarak değişmemektedir.

“Milliyetçi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demografik özellik-
lere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

6 (X2: 177,742 C:0,193 P:0,000)
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Milliyetçi kimliğini kendinize 
ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevapları, cinsiyete 
bağlı olarak incelediğimizde, kadınların %44,1’i “milliyetçi kimliği” kendine “çok 
uygun”, %46,9’u “uygun”, %0,2’si “uygun değil” ve %8,8’i ise “hiç uygun değil” şek-
linde cevaplandırmışlardır. Buna karşılık erkeklerin %50,1’i “milliyetçi kimliği” ken-
dine “çok uygun”, %38,6’sı “uygun”, %0,6’sı “uygun değil” ve %10,6’sı ise “hiç uygun 
değil” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-6.67). 

Toplamda kadınların %91’i erkeklerin %88,6’sı “milliyetçi kimliği” kendine “uy-
gun” (uygun + çok uygun) bulmakta; kadınların %9’u, erkeklerin %11,2’si “milliyet-
çi kimliği” kendilerine uygun bulmamaktadırlar.

Cinsiyete göre, toplamda, kadınlar erkeklere nazaran milliyetçi kimliği daha 
fazla (%2,4) tercih etmişlerdir. Bu, Ülkücü kimliği tercihteki sonuçla ters bir du-
rumdur.

TABLO-6.67: Cinsiyete Göre Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Cinsiyet
Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Kadın 44,1 46,9 0,2 8,8
Erkek 50,1 38,6 0,6 10,6

Ortalama 47,2 42,6 0,4 9,8

Yaşa bağlı olarak “Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyor-
sunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.125). 

“Milliyetçi kimliği kendine uygun bulmayı” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak “milliyetçi kimliği kendine uygun bulma” konusunda çok 
ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.68). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu 26-30 yaş grubunun %53,2’si 
“milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun”, 23-25 yaş grubunun %47,1’i “uygun”, 23-
25 yaş grubunun %1,2’si “uygun değil”, 23-25 yaş grubunun %13,3’ü “hiç uygun de-
ğil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, 26 -30 yaş grubunun %92,6’sı “uygun” 
(uygun + çok uygun), 23-25 yaş grubunun %14,5’i “uygun değil” (uygun değil + hiç 
uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Yaşa bağlı olarak “milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uy-
gun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-6.68’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Yaşa göre “milliyetçi kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %38,4-
53,2, “uygun” diyenlerin değişim bandı %39,4-47,1, “uygun değil” diyenlerin deği-
şim bandı %0,0-1,2, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %7,4-13,3’tür. 
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“Milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %14,8, “uygun” diyenlerde %7,7, “uygun değil” di-
yenlerde %1,2 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %5,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “yaşına” göre “milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarının 
uzunluklarını göz önüne aldığımızda, milliyetçi kimlik bana “çok uygun” diyenlerin 
(%14,8) zihinlerinin biraz karışık olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle milliyetçi kim-
lik bana “uygun değil” diyen gençlik gruplarının zihni, diğerlerine nazaran çok daha 
nettir.

Gençlerin “milliyetçi kimlik” tercihlerinin yaşa bağlı olarak değişimi incelendi-
ğinde, 26-30 yaş grubu istisna tutulursa, yaşa bağlı olarak milliyetçi kimliği tercih-
te düzenli bir azalma söz konusudur. 15-18 yaş grubu (%90,4) ile 26-30 yaş gru-
bunun (%92,6) milliyetçi siyasi kimlik tercihleri nispeten birbiri ile örtüşmektedir. 

TABLO-6.68: Yaşa Göre Milliyetçi kimliğini Kendine Uygun Bulma

Yaş
Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 -18 50,0 40,4 0,0 9,6
19 -22 44,4 45,5 0,5 9,6
23 -25 38,4 47,1 1,2 13,3
26 -30 53,2 39,4 0,0 7,4

Ortalama 47,2 42,6 0,4 9,8

Değişim Bandı (Min-Max) 38,4-53,2 39,4-47,1 0,0-1,2 7,4-13,3
Bant Uzunluğu 14,8 7,7 1,2 5,9

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Milliyetçi kimliğini kendinize ne ka-
dar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, ge-
nel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.69). 

“Milliyetçi kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim durumuna göre ana-
liz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “milliyetçi kimliği kendine uygun bul-
ma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.69). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, lise eğitimi alanların %55,2 
“milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun”, ön lisans eğitimi alanların %47,0’si “uy-
gun”, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %2,2’si “uygun değil”, yüksek lisans/
doktora eğitimi alanların %15,6’sı “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alın-
dığında, ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %96,8’i “uygun” (uygun + çok uygun), 
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yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %17,8’i “uygun değil” (uygun değil + hiç 
uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.69’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun” bulanla-
rın değişim bandı %39,9-55,2, “uygun” bulanların değişim bandı %38,9-47,0, “uy-
gun değil” bulanların değişim bandı %0,0-2,2, “hiç uygun değil” bulanların değişim 
bandı %3,2-15,6’dır. 

“Milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %15,3, “uygun” diyenlerde %8,1, “uygun değil” di-
yenlerde %2,2 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %12,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim durumuna göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda 
“milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%15,3) ve “hiç uygun değil” bulan 
(%12,4) gençlerin “milliyetçi kimlik” tercihinde zihinleri biraz karışık iken “uygun 
değil” bulanların (%2,2) zihni çok nettir.

Eğitim ve öğretim durumuna bağlı olarak milliyetçi kimlik tercihleri incelendi-
ğinde lisans hariç, milliyetçi kimlik tercihi eğitim düzeyi yükseldikçe nispeten düz-
gün bir şekilde azalmaktadır (%96,8-%82,2). Eğitim düzeyi yükseldikçe milliyetçi 
kimliğin muhtevasına ilişkin bilgilerin netleşmiş ve nispeten kavmiyetçilik çağrışı-
mı yapmış olmasından dolayı kavmiyetçiliğin ülkeye fayda değil zarar getireceği 
düşüncesi etkili olmuş olabilir. 

Lisans eğitimi alanların (%88,6) nispeten farklı bir davranış göstermesinin se-
bebi araştırılmalıdır. 

TABLO-6.69: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim Durumu
Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
İlköğretim/Ortaokul 50,8 46,0 0,0 3,2
Lise 55,2 40,0 0,0 4,8
Ön Lisans 39,9 47,0 0,0 13,1
Lisans 46,5 42,1 0,7 10,7
Yüksek Lisans/Doktora 43,3 38,9 2,2 15,6

Ortalama 47,0 42,8 0,4 9,8

Değişim Bandı (Min-Max) 39,9-55,2 38,9-47,0 0,0-2,2 3,2-15,6
Bant Uzunluğu 15,3 8,1 2,2 13,3
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Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar 
uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel 
eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.70). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “milliyetçi kimliği kendine uygun bulmaya” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Milliyetçi kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim alanına göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “milliyetçi kimliği kendine uygun bulma” 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.70). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu; teknik alan eğitimi alanların 
%63,6’sı “milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun”, imam hatip/ilahiyat eğitimi alan-
ların %52,4’ü “uygun”, genel eğitim alanların %1,7’si “uygun değil”, sosyal eğitim 
alanların %15,3’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam da ele alındığında, imam hatip/
ilahiyat eğitimi alanların %92,8’i “uygun” (uygun + çok uygun), sosyal eğitimi alan-
ların %16,0’sı “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmış-
lardır.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin seçe-
neklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-6.70’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun” bulanların 
değişim bandı %39,5-63,6, “uygun” bulanların değişim bandı %29,2-52,4, “uygun 
değil” bulanların değişim bandı %0,0-1,7, “hiç uygun değil” bulanların değişim ban-
dı %6,1-15,3’tür. 

“Milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %24,1, “uygun” diyenlerde %23,2, “uygun değil” 
diyenlerde %1,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %9,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “Eğitim/öğretim alanına” göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldı-
ğımızda “milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%24,1) ve “uygun” bulan 
(%23,2) gençlerin “milliyetçi kimlik” tercihinde zihinleri ciddi bir şekilde karışık 
iken “uygun değil” (%1,7) bulanların zihni çok nettir.

Gençlerin aldığı eğitim ve öğretim alanına göre “milliyetçi kimliğini” benimse-
meyi, benimseme düzeyine (uygun + çok uygun) göre analiz ettiğimizde şu grupla-
mayı yapmamız mümkündür:
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1. Grup: teknik eğitim alanlar (%92,8), imam hatip/ilahiyat eğitimi alanlar 
(%92,8), genel eğitim alanlar (%92,2), 

2. Grup: spor eğitimi alanlar (%89,5), sağlık eğitimi alanlar (%87,2), sosyal 
eğitim alanlar (%84), 

Dikkat çeken nokta imam hatip/ilahiyat eğitimi alanların %92,8 gibi yüksek bir 
oranda, “milliyetçi kimliğini” kendileri için “uygun” (uygun + çok uygun) 
bulmuş olmasıdır.

TABLO-6.70: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim Alanı
Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Teknik Alan 63,6 29,2 0,0 7,2

Sağlık 43,6 43,6 0,0 12,8
Sosyal 42,5 41,5 0,7 15,3
İmam Hatip/İlahiyat 40,4 52,4 0,0 7,2
Genel 51,9 40,3 1,7 6,1
Spor 39,5 50,0 0,0 10,5

Ortalama 47,0 42,3 0,4 10,2

Değişim Bandı (Min-Max) 39,5-63,6 29,2-52,4 0,0-1,7 6,1-15,3
Bant Uzunluğu 24,1 23,2 1,7 9,2

Mesleğe bağlı olarak “Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyor-
sunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum 
içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.131). 

Meslek ile gençlerin “milliyetçi kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Milliyetçi kimliği kendine uygun bulmayı” mesleğe göre analiz ettiğimizde, genel 
dağılıma uygun olarak “milliyetçi kimliği kendine uygun bulma” konusunda çok 
ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.131). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu mesleği, esnaf olanların %60,8’i 
“milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun”, özel sektör çalışanı olanların %57,6’sı “uy-
gun”, eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) olanların %1,3’ü “uygun değil”, işçi (ça-
lışan) olanların %23,3’ü “hiç uygun değil” diyerek; toplam olarak ele alındığında, 
memur olanların %95,4’ü “uygun” (uygun + çok uygun), işçi (çalışan) olanların 
%23,3’ü “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Mesleğe bağlı olarak “milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok 
uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-
max) TABLO-6.132’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.
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Mesleğe göre “milliyetçi kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı 
%32,2-60,8, “uygun” diyenlerin değişim bandı %33,1-57,6, “uygun değil” diyen-
lerin değişim bandı %0,0-23,3, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %5,7-
23,3’tür. 

“Milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %28,6, “uygun” diyenlerde %24,5, “uygun değil” 
diyenlerde %23,3 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %17,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Mesleğe göre “milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarının uzun-
luklarını göz önüne aldığımızda, grup içerisinde çok, gruplar arasında daha az olmak 
üzere gençlerin zihinlerinin karışık olduğu görülmektedir.

Gençlerin mesleğine göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda, “milli-
yetçi kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%28,6), “uygun” bulan (%24,5), “uygun 
değil” bulan (%23,3) ve hiç uygun değil” bulanlar (%17,6) gençlerin “milliyetçi kim-
lik” tercihinde zihinleri ciddi bir şekilde karışıktır.

Gençlerin mesleğine göre milliyetçi kimliğinini benimsemelerini analiz ettiği-
mizde en dikkat çekici nokta, memur olanların %95,4’ünün, en yüksek oran, milli-
yetçi kimliğini kendine uygun (uygun + çok uygun) görmüş olmalarıdır. 

Gençlerin mesleğine göre milliyetçi kimliğini kendine “uygun” (uygun + çok 
uygun) bulma düzeyine göre analiz ettiğimizde şu gruplamayı yapmamız müm-
kündür:

1.Grup: memur (%95,4), esnaf (%93,9), öğrenci (%91,7), çalışmayan işsiz 
(%91,6) 

2.Grup: özel sektör çalışanı (%89,8), ev kadını/kızı (%89,2), eğitici (%81,6)
3.Grup: işçi (%76,6)
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TABLO-6.71: Mesleğe Göre Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Meslek
Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Öğrenci 49,0 42,7 0,6 7,6
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 38,6 43,0 1,3 17,1
Çalışmayan/işsiz 51,1 40,4 0,0 8,5
Memur 47,2 47,2 0,0 5,7
Özel sektör çalışanı 32,2 57,6 0,0 10,2
İşçi (çalışan) 33,3 43,3 0,0 23,3
Ev kadını/kızı 47,3 41,9 0,0 10,8
Esnaf 60,8 33,1 0,0 6,2

Ortalama 47,2 42,6 0,4 9,8

Değişim Bandı (Min-Max) 32,2-60,8 33,1-57,6 0,0-23,3 5,7-23,3
Bant Uzunluğu 28,6 24,5 23,3 17,6

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “Milliyetçi kimliğini kendinize 
ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.72). 

“Ailenin ortalama aylık geliri” ile gençlerin “milliyetçi kimliği kendine uygun bul-
maya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Milliyetçi kimliği kendine uygun bulmayı” “ailenin ortalama aylık gelirine” göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “milliyetçi kimliği kendine uygun 
bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.72). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, ailesinin ortalama aylık ge-
liri 5001 TL ve üstü olanların %59,1’i “milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun”, 
3001–5000 TL olanların %56,5’i “uygun”, 1501 -2000 TL olanların %0,8’i “uygun 
değil”, 1001–1500/1501–2000 TL olanların %11,7’si “hiç uygun değil” diyerek; top-
lam olarak ele alındığında, 5001 TL ve üstü olanların %100’ü “uygun” (uygun +çok 
uygun), 1501–2000 TL olanların %12,5’i “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun 
değil) olarak cevaplandırmışlardır.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “milliyetçi kimliği” benimsemeye 
ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.72’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre “milliyetçi kimliği” “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %35,3-59,1, “uygun” diyenlerin değişim bandı %39,9-56,5, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-0,8, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim ban-
dı %0,0-11,7’dir. 

“Milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %23,8, “uygun” diyenlerde %16,6, “uygun değil” 
diyenlerde %0,8 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %11,7’dir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığı-
mızda “muhafazakâr kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%23,8) gençlerin “milli-
yetçi kimlik” tercihinde zihinleri ciddi bir şekilde karışık, “uygun” bulan (%16,6) 
ve “hiç uygun değil” bulan (%11,7) gençlerin “milliyetçi kimlik” tercihinde zihinleri 
biraz karışıktır. “Uygun değil” bulan gençlerin ise (%0,8) zihni çok nettir.

“Gençlerin ailesinin aylık ortalama gelirine” göre “milliyetçi kimliğini” ken-
dine “uygun” (uygun + çok uygun) bulma düzeyine göre analiz ettiğimizde, şu 
gruplamayı yapmamız mümkündür:

1.Grup: 5001 TL ve üstü (%100)
2.Grup: 2001-3000 TL (%96,9), 3001-5000 TL (%91,8)
3.Grup: 0-1000 TL (%88,9), 1501-2000 TL (%88,5), 1001-1500 TL (%88,4)

TABLO-6.72: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Ailenin Ortalama
Aylık Geliri

Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -1000 44,8 44,1 0,8 10,4
1001 -1500 48,5 39,9 0,0 11,7
1501 -2000 44,4 43,1 0,8 11,7
2001 -3000 57,3 39,6 0,0 3,0
3001 -5000 35,3 56,5 0,0 8,2
5001 ve Üstü 59,1 40,9 0,0 0,0

Ortalama 46,9 43,1 0,4 9,6

Değişim Bandı (Min-Max) 35,3-59,1 39,9-56,5 0,0-0,8 0,0-11,7
Bant Uzunluğu 23,8 16,6 0,8 11,7

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” bağlı olarak “milliyetçi 
kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-6.73). 

“Milliyetçi kimliği kendine uygun bulmayı”, “gencin eline geçen ortalama aylık 
para miktarına” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “milliyetçi kim-
liği” kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmek-
tedir (TABLO-6.73). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu “gencin eline geçen ortalama 
aylık para miktarı” 2001 TL ve üstü olanların %87,5’i “milliyetçi kimliği” kendine 
“çok uygun”, 501-750 TL olanların %50,5’i “uygun”, 501-750 TL olanların %1’i “uy-
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gun değil”, 401–500 TL olanların %12,1’i “hiç uygun değil” diyerek; toplam olarak 
ele alındığında, 2001 TL ve üstü olanların %100’ü “uygun” (uygun + çok uygun), 
401–500 TL olanların %12,8’i “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak 
cevaplandırmışlardır.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” bağlı olarak “milliyetçi kim-
liği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun 
değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.73’te görülmektedir. 
Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre “milliyetçi kimliği” “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %40,1-87,5, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
%12,5-50,5, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-12,8, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandi %0,0-12,1’dir. 

“Milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %47,4, “uygun” diyenlerde %38, “uygun değil” di-
yenlerde %12,8 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %12,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre değişim bant aralıklarını 
göz önüne aldığımızda gençlerin “milliyetçi kimlik” tercihinde zihinleri genel olarak 
karışıktır. “Milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%47,4) ve “uygun” bulan 
(%38) gençlerin zihni çok fazla karışık iken; “uygun değil” bulan (%12,8) ve “hiç 
uygun değil” bulan (%12,1) gençlerin “Milliyetçi kimlik” tercihinde zihinleri biraz 
karışıktır.

“Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına” bağlı olarak “milliyetçi 
kimliğini” incelendiğinde, 0-400 TL grubu hariç, gencin eline geçen aylık ortalama 
para miktarına bağlı olarak milliyetçi kimliğini tercihte düzenli bir artış olduğu 
görülmektedir. Gencin aylık eline geçen ortalama para miktarı 2001 TL ve üstü 
olanların %100’ü, en yüksek oran, 401-500 TL olanların %87,3, en düşük oran, 
Milliyetçi kimliğinini kendine “uygun” (uygun + çok uygun) bulmaktadır. 

Dikkat çekici olan nokta, aylık eline geçen ortalama para miktarı 2001 TL ve 
üstü olanların %87,5’inin, en yüksek oran, Milliyetçi kimliğini kendileri için “çok 
uygun” olarak görmüş olmalarıdır. 
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TABLO-6.73: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 

Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama

Para Miktarı (TL)

Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -400 48,2 41,7 0,0 10,1
401 -500 46,0 41,3 0,7 12,1
501 -750 40,1 50,5 1,0 8,4
751 -1000 50,0 44,4 0,0 5,6
1001 -2000 63,8 31,9 0,0 4,3
2001 ve Üstü 87,5 12,5 0,0 0,0

Ortalama 47,3 42,5 0,4 9,8

Değişim Bandı (Min-Max) 40,1-87,5 12,5-50,5 0,0-12,8 0,0-12,1
Bant Uzunluğu 47,4 38 12,8 12,1

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “Milliyetçi kimliğini kendini-

ze ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendi-
ğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.74). 

Gencin “şu anda yaşadığı konut” ile gençlerin “milliyetçi kimliği kendine uygun 
bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Milliyetçi kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı konuta” 
göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “milliyetçi kimliği kendine 
uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-6.74). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında bu soruyu, apart dairede yalnız kalanların 
%71,4’ü “milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun”, apart dairede arkadaşla kalanların 
%63,1’i “uygun”, evde arkadaş (lar)ıyla birlikte kalanların %1,0’i “uygun değil”, evde 
yalnız kalanların %29,4’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, 
apart dairede yalnız kalanların %100’ü “uygun” (uygun + çok uygun), evde yalnız 
kalanların %29,4’ü “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplan-
dırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “milliyetçi kimliği” benimsemeye 
ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.74’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” göre “milliyetçi kimliği” “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %32,8-71,4, “uygun” diyenlerin değişim bandı %28,6-63,1, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-1, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı 
%0,0-29,4’tür. 
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“Milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %38,6, “uygun” diyenlerde %34,5, “uygun değil” 
diyenlerde %1 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %29,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “şu anda yaşandığı konuta” göre “milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin 
değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem 
de gruplar arasında gençlerin zihin karışıklığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Gencin “şu anda yaşadığı konuta” göre değişim bant aralıklarını göz önüne al-
dığımızda, gençlerin “milliyetçi kimlik” tercihinde zihinleri genel olarak karışıktır. 
“Milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%38,6) ve “uygun” bulan (%34,5) 
ve “hiç uygun değil” bulan (%29,4) gençlerin zihni çok fazla karışık iken; “uygun 
değil” bulan (%1) gençlerin zihinleri çok nettir.

TABLO-6.74: Yaşanan Konuta Göre Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Yaşanan Konut
Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Yurtta 47,6 39,6 0,4 12,4
Ailemle Birlikte Evde 59,9 39,0 0,0 1,1
Evde Yalnız 23,5 47,1 0,0 29,4
Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 45,9 42,5 1,0 10,6
Apart Dairede Yalnız 71,4 28,6 0,0 0,0
Apart Dairede Arkadaşla 32,8 63,1 0,0 4,1

Ortalama 47,4 42,4 0,4 9,8

Değişim Bandı (Min-Max) 32,8-71,4 28,6-63,1 0,0-1 0,0-29,4
Bant Uzunluğu 38,6 34,5 1 29,4

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Milliyetçi 
kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdi-
ği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir 
(TABLO-6.75). 

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin “milliyetçi kimliği 
kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kuru-
lamamaktadır.

“Milliyetçi kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “hayatının büyük kısmını ge-
çirdiği yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “milliyetçi kimliği 
kendine uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir 
(TABLO-6.75). 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, yurt dışı hariç, bu soruyu gencin “hayatı-
nın büyük kısmını geçirdiği yer” şehir olanların %46,9’u “milliyetçi kimliği” kendine 
“çok uygun”, ilçe olanların %45,8’i “uygun”, köy/kasaba olanların %1,0’i “uygun de-
ğil”, köy/kasaba olanların %11,3’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alın-
dığında, ilçe olanların %92,2’si “uygun” (uygun + çok uygun), köy/kasaba olanların 
%12,3’ü “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Milliyetçi kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.75’te görülmektedir. Tablo, ge-
nel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “milliyetçi kimliği” “çok 
uygun” diyenlerin değişim bandı %46,4-48,3, “uygun” diyenlerin değişim bandı 
%39,4-45,8, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-1, “hiç uygun değil” di-
yenlerin değişim bandı %7,8-11,3’tür. 

“Milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-
lukları, “çok uygun” diyenlerde %1,9, “uygun” diyenlerde %6,4, “uygun değil” di-
yenlerde %1,0 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %3,5’tir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “Milliyetçi kimliği” benim-
semeye ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup 
içerisinde hem de gruplar arasında milliyetçi kimliği tercih etmede gençlerin zihni 
oldukça nettir. 

TABLO-6.75: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 

Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma
Hayatın 

Büyük Bir Kısmının 
Geçirildiği Yer

Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 48,3 39,4 1,0 11,3
İlçe 46,4 45,8 7,8
Şehir 46,9 42,7 0,3 10,1
Yurt Dışı 100,0

Ortalama 47,2 42,6 0,4 9,8

Değişim Bandı (Min-Max) 46,4-48,3 39,4-45,8 0,0-1 7,8-11,3
Bant Uzunluğu 1,9 6,4 1 3,5
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Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Milliyetçi kimliğini kendinize 

ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-

de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.76). 

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ile gençlerin “milliyetçi kimliği kendine uygun bul-

maya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Milliyetçi kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı yere” göre 

analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “milliyetçi kimliği kendine uygun 

bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.76). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “şu anda yaşadığı yer” 

ilçe olanların %52,0’si “milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun”, köy/kasaba olan-

ların %50,4’ü “uygun”, köy/kasaba olanların %2,5’i “uygun değil”, şehir olanların 

%10,9’u “hiç uygun değil” diyerek; toplam olarak ele alındığında, köy/kasaba olan-

ların %92,4’ü “uygun” (uygun + çok uygun), şehir olanların %11,1’i “uygun değil” 

(uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “milliyetçi kimliği” benimsemeye iliş-

kin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 

dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.76’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-

kında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “milliyetçi kimliği” “çok uygun” diyenlerin 

değişim bandı %42,0-52,0, “uygun” diyenlerin değişim bandı %40,2-50,4, “uygun 

değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-2,5, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim ban-

dı %5,0-10,9’dur. 

“Milliyetçi kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzun-

lukları, “çok uygun” diyenlerde %10, “uygun” diyenlerde %10,2, “uygun değil” di-

yenlerde %2,5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %5,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığı-

mızda “milliyetçi kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%10), “uygun” bulan (%10,2) 

gençlerin “milliyetçi kimlik” tercihinde zihinleri biraz karışık iken; “uygun değil” 

bulan (%2,5) ve “hiç uygun değil” bulanların (%5,9) zihni çok nettir.
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TABLO-6.76: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Milliyetçi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Şu Anda
Yaşanılan Yer

Milliyetçi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 42,0 50,4 2,5 5,0
İlçe 52,0 40,2 0,0 7,8
Şehir 47,3 41,5 0,2 10,9

Ortalama 47,5 42,2 0,4 9,9

Değişim Bandı (Min-Max) 42,0-52,0 40,2-50,4 0,0-2,5 5,0-10,9
Bant Uzunluğu 10 10,2 2,5 5,9

6.3.3. Türk Milliyetçisi Kimliğini Tercihte Meydana Gelen Değişim ve 15 Temmuz Askeri Darbe 
Girişimi Sonrası Türk Milliyetçisi Kimlik Tercihindeki Değişimin Demografik Özelliklere Bağlı 
Olarak İncelenmesi
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında gençle-

rin Türk Milliyetçisi kimliğini tercih etme durumu genel olarak incelenecek; sonra 
da 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında Türk Milliyetçisi kimlik tercihleri 
demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

6.3.3.1. Türk Milliyetçisi Kimliğini Tercihte Meydana Gelen Değişim
“Türk milliyetçisi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” so-

rusuna gençlerin verdiği cevaplar, darbe öncesi ve darbe sonrası göz önüne alınarak 
incelendiğinde, süreç içerisinde ciddi bir değişikliğin olduğu görülmektedir (TAB-
LO-6.77, Şekil 6.8).

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesinde, “Türk milliyetçisi kimliğini kendi-
nize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin %41,4’ü “Türk milliyetçisi 
kimliğini” kendine “çok uygun”, %37,3’ü “uygun”, %11,4’ü “uygun değil” ve %9,8’i 
ise “hiç uygun değil” şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
sonrasında, gençlerin %54,9’u “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun”, 
%24,7’si “uygun”, %9,8’i “uygun değil” ve %10,6’sı ise “hiç uygun değil” şeklinde 
cevaplandırmışlardır. 

Toplam olarak mesele ele alındığında, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi önce-
sinde, “Türk milliyetçisi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” soru-
suna gençlerin %78,7’si “Türk milliyetçisi kimliğini” kendine “uygun” (çok uygun + 
uygun), %21,2’si “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) şeklinde cevaplan-
dırırken; 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında ise, gençlerin %79,6’sı Türk 
milliyetçisi kimliğini” kendine “uygun” (çok uygun + uygun), %20,4’ü “uygun değil” 
(uygun değil + hiç uygun değil) şeklinde cevaplandırmışlardır. 
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Darbe öncesi ve sonrasında “Türk milliyetçisi kimliğini” tercihte meydana gelen 
değişim (toplamda aradaki fark), %0,9 olup kimlik açısından önemli, kayda değer 
bir değişim değildir (TABLO-6.77). Fakat ilginç olan, “Türk milliyetçisi” kimliğini 
kendine “çok uygun” bulma durumunda gözlenmektedir. 15 Temmuz darbe giri-
şiminden önce %41,4’lük oranda “çok uygun” düzeyinde kabul gören “Türk milli-
yetçisi” kimliği, darbe girişimi sonrasında %54,9’luk oranla “çok uygun” düzeyinde 
kabul görmeye başlamıştır. Aradaki fark %12,5’tir. Anlaşıldığı üzere “Türk milliyetçi-
si” kimliğinde de bir değişme gözlenmekte fakat bu değişim, değişim gözlenen diğer 
kimliklerden farklı biçimde gerçekleşmiştir. 

“Türk milliyetçisi” kimliğini kendisine “çok uygun” bulanların oranı, darbe 
sonrasında önemli bir artış kaydederken, “uygun” bulanların oranında azalma 
gözlenmiştir. Bu da “Türk milliyetçisi” kimliğinin radikalleşme yönünde bir değişi-
mi sembolize ettiğini göstermektedir. 

TABLO-6.77: Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliğini Kendine Uygun Bulma7

DÖNEM
Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
SAYI Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

15 Temmuz Öncesi 3375 41,4 37,3 11,4 9,8
15 Temmuz Sonrası 1207 54,9 24,7 9,8 10,6

Toplam-Ortalama 4582 45,0 34,0 11,0 10,0

Değişim +13,5 -12,6 -1,6 0,8
Toplam Değişim

+: Artma; -: Azalma 0,9 -0,8

Şekil 6.8: Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

7 (X2: 80,539 C:0,131 P:0,000)
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6.3.3.2. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Sonrası Türk Milliyetçisi Kimlik Tercihindeki Değişimin 
Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin Türk milliyetçisi siyasi 

kimlik tercihlerinde meydana gelen değişim demografik özelliklere göre incelendi-
ğinde, bazı özelliklere bağlı olarak anlamlı ilişki bulmak mümkün olabilmektedir. 
Bazı sonuçları da özel olarak mülakat yöntemine başvurarak açıklamak mümkün 
olabilir. 

Gençlerin Türk Milliyetçisi siyasi kimlik tercihleri, diğer kimlik tercihleri ile 
mukayese edildiğinde dikkat çeken en önemli nokta, gençlerin bu kimliği “bana 
uygundan” ziyade “bana çok uygun” kategorisinde tercih etmiş olmalarıdır. Diğer 
kimliklerin hiçbirinde böyle bir durum söz konusu değildir. Bu durum demografik 
özelliklere bağlı olarak değişmemektedir.

“Türk Milliyetçisi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” so-
rusuna gençlerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için 
demografik özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Türk Milliyetçisi kimliğini ken-
dinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevapları, cin-
siyete bağlı olarak incelediğimizde, kadınların %54,6’sı “Türk Milliyetçisi kimliğini” 
kendine “çok uygun”, %28,0’i “uygun”, %8,4’ü “uygun değil” ve %9,0’u ise “hiç 
uygun değil” şeklinde cevaplandırmışlardır. Buna karşılık erkeklerin %55,2’si “Türk 
Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun”, %21,6’sı “uygun”, %11,1’i “uygun değil” 
ve %12,1’i ise “hiç uygun değil” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-6.78). Top-
lamda kadınların %82,6’sı, erkeklerin %76,8’i “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine 
“uygun” (uygun + çok uygun) bulmakta; kadınların %17,4’ü, erkeklerin %23,2’si 
“Türk Milliyetçisi kimliğini” kendilerine “uygun” bulmamaktadırlar.

Cinsiyetler göre, toplamda, kadınlar erkeklere nazaran “Türk Milliyetçisi kim-
liğini” daha fazla (%5,8) tercih etmişlerdir. Bunun sebebi araştırılmalıdır. 

TABLO-6.78: Cinsiyete Göre Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliğini Kendine Uygun Bulma

Cinsiyet
Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Kadın 54,6 28,0 8,4 9,0
Erkek 55,2 21,6 11,1 12,1

Ortalama 54,9 24,7 9,8 10,6

Yaşa bağlı olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini kendinize ne kadar uygun bu-
luyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.79). 
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“Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulmayı” yaşa göre analiz ettiğimizde, 
genel dağılıma uygun olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulma” ko-
nusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.79). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu 26-30 yaş grubunun %64,4’ü 
“Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun”, 23-25 yaş grubunun %29,1’i “uy-
gun”, 23 -25 yaş grubunun %13,9’u “uygun değil”, 23-25 yaş grubunun %17,4’ü “hiç 
uygun değil” diyerek; toplam olarak ele alındığında, 15-18 yaş grubunun %85,4’ü 
uygun (uygun + çok uygun), 23-25 yaş grubunun %31,3’ü “uygun değil” (uygun 
değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Yaşa bağlı olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin seçeneklerin 
(çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-6.79’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Yaşa göre “Türk Milliyetçisi kimliğini” “çok uygun” diyenlerin değişim bandı 
%39,6-64,4, “uygun” diyenlerin değişim bandı %20,7-29,1, “uygun değil” diyen-
lerin değişim bandı %7,0-13,9, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %6,4-
17,4’tür. 

“Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkla-
rın uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %24,8, “uygun” diyenlerde %8,4, “uygun 
değil” diyenlerde %6,9 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %11’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Yaşa göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda “Türk Milliyetçisi kim-
liğini” kendine “çok uygun” bulan (%24,8) gençlerin zihinleri çok, “hiç uygun değil” 
bulan (%11,4) gençlerin zihinleri biraz karışıktır.

Gençlerin Türk Milliyetçisi siyasi kimlik tercihlerinin yaşa bağlı olarak değişi-
mi incelendiğinde, 26-30 yaş grubu istisna tutulursa, yaşa bağlı olarak Türk Mil-
liyetçisi siyasi kimliği tercihte düzenli bir azalma söz konusudur. 15-18 yaş grubu 
(%85,4) ile 26-30 yaş grubunun (%85,1) Türk Milliyetçisi siyasi kimlik tercihleri 
birbiri ile örtüşmektedir. 

Türk Milliyetçisi siyasi kimliği tercihinde gençlerin daha duygusal davranması 
yaş ilerledikçe duygusallığın azalmasına bağlı olarak Türk Milliyetçisi siyasi kim-
lik tercihinde de bir azalmanın olması makul ve doğaldır. 26-30 yaş grubunun Türk 
Milliyetçisi siyasi kimliğini daha yüksek oranda tercih etmiş olmasının başka bir 
sebebi olmalıdır. Bunun sebepleri, mülakat yöntemi veya çalıştay/beyin fırtınası 
toplantıları yapılarak ortaya çıkarılabilir.
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TABLO-6.79: Yaşa Göre Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliğini Kendine Uygun Bulma Durumu

Yaş
Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 -18 58,1 27,3 7,0 7,5
19 -22 53,3 24,1 9,2 13,3
23 -25 39,6 29,1 13,9 17,4
26 -30 64,4 20,7 8,5 6,4

Ortalama 54,9 24,7 9,8 10,6

Değişim Bandı (Min-Max) 39,6-64,4 20,7-29,1 7,0-13,9 6,4-17,4
Bant Uzunluğu 24,8 8,4 6,9 11

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini kendinize 
ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğin-
de, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.80). 

“Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim durumu-
na göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak Türk Milliyetçisi kimliğini 
kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir 
(TABLO-6.80). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, ilköğretim/ortaokul eğitimi 
alanların %82,5’i “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun”, ön lisans eğitimi 
alanların %32,2’si “uygun”, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %23,9’u “uygun 
değil”, yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %15,2’si “hiç uygun değil” diyerek; 
toplam olarak ele alındığında, ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %93,6’sı “uygun” 
(uygun + çok uygun), yüksek lisans/doktora eğitimi alanların %39,1’i “uygun değil” 
(uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye 
ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.80’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun” 
bulanların değişim bandı %34,8-82,5, “uygun” bulanların değişim bandı %11,1-
32,2, “uygun değil” bulanların değişim bandı %3,2-23,9, “hiç uygun değil” bulanla-
rın değişim bandı %3,2-15,2’dir. 

“Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkla-
rın uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %47,7, “uygun” diyenlerde %21,1, “uygun 
değil” diyenlerde %20,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %12’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Eğitim/öğretim durumuna göre “Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin 
değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem 
de gruplar arasında gençlerin zihninde ciddi karışıklığın olduğunu söyleyebiliriz. 

Eğitim/öğretim durumuna göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda 
“Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun” bulan (%47,7) gençlerin “Türk 
Milliyetçisi kimliği” tercihinde zihinleri çok ciddi bir şekilde, “uygun” bulan (%21,1) 
ve “uygun değil” bulan (%20,7) gençlerin “Türk Milliyetçisi kimliği” tercihinde zi-
hinleri çok karışık iken “hiç uygun değil” bulanların (%12) zihni biraz karışıktır.

Eğitim ve öğretim durumuna bağlı olarak Türk Milliyetçisi siyasi kimlik tercih-
leri incelendiğinde lise hariç, Türk Milliyetçisi siyasi kimlik tercihi eğitim düzeyi 
yükseldikçe nispeten düzgün bir şekilde azalmaktadır (%93,6-%70,9). 

Eğitim düzeyi yükseldikçe Türk Milliyetçisi siyasi kimliğin muhtevasına ilişkin 
bilgilerin netleşmiş olması, kavmiyetçilik çağrışımı yapmış olmasından dolayı ve 
kavmiyetçiliğin ülkeye fayda değil zarar getireceği düşüncesi ile eğitim düzeyine 
bağlı olarak böyle bir azalmanın olduğunu söylemek mümkündür.

TABLO-6.80: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim
Durumu

Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

İlköğretim/Ortaokul 82,5 11,1 3,2 3,2
Lise 70,8 11,1 8,2 9,8
Ön Lisans 51,7 32,2 5,4 10,7
Lisans 45,8 30,8 12,2 11,3
Yüksek Lisans/Doktora 34,8 26,1 23,9 15,2

Ortalama 54,8 24,8 9,8 10,6

Değişim Bandı (Min-Max) 34,8-82,5 11,1-32,2 3,2-23,9 3,2-15,2
Bant Uzunluğu 47,7 21,1 20,7 12

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.81). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bul-
maya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim alanına göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini kendine 
uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-6.81). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu teknik alan eğitimi alanların 
%73,0’u “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun”, spor eğitimi alanların 
%29,8’i “uygun”, spor eğitimi alanların %14,9’u “uygun değil”, sosyal eğitimi alanla-
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rın %17,8’i “hiç uygun değil” diyerek; toplam olarak ele alındığında, teknik alan eği-
timi alanların %93’ü “uygun” (uygun + çok uygun), sosyal eğitimi alanların %30,3’ü 
“uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye 
ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerin-
deki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.81’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun” 
bulanların değişim bandı %41,1-73,0, “uygun” bulanların değişim bandı %20,0-
29,8, “uygun değil” bulanların değişim bandı %2,2-14,9, “hiç uygun değil” bulanla-
rın değişim bandı %4,9-17,8’dir. 

“Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkla-
rın uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %31,9, “uygun” diyenlerde %9,8, “uygun 
değil” diyenlerde %12,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %12,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim alanına göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda 
“Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun” bulanların (%31,9) zihinleri ciddi 
bir şekilde karışıktır. Buna karşılık, “uygun” bulanların (%9,8) zihinleri net; “uygun 
değil” bulan (%12,7) ve “hiç uygun değil” bulan (%12,9) gençlerin “Türk Milliyetçisi 
kimliğini” tercihinde zihinleri biraz karışıktır.

Gençlerin aldığı eğitim ve öğretim alanına göre Türk Milliyetçisi siyasi kimliği-
ni kendine “uygun” (uygun + çok uygun) görme düzeyine göre analiz ettiğimizde 
şu gruplamayı yapmamız mümkündür:

1. Grup: teknik eğitim alanlar (%93), sağlık eğitimi alanlar (%85,5)
2. Grup: imam hatip/ilahiyat eğitimi alanlar (%76,4), genel eğitim alanlar 

(%76)
3. Grup: sosyal eğitim alanlar (%69,7), spor eğitimi alanlar (%68,9)
Bu gruplama, kendi içinde yer değişimi olmakla beraber Türk Milliyetçisi siyasi 

kimliğini kendine “çok uygun” görme düzeyi ile de uyumluluk arz etmektedir.
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TABLO-6.81: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim
Alanı

Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Teknik Alan 73,0 20,0 2,2 4,9
Sağlık 57,0 28,5 4,8 9,7
Sosyal 41,1 28,6 12,5 17,8
İmam Hatip/İlahiyat 52,8 23,6 12,3 11,3
Genel 53,1 22,9 13,4 10,6
Spor 49,1 29,8 14,9 6,1

Ortalama 53,3 25,5 10,1 11,1

Değişim Bandı (Min-Max) 41,1-73,0 20,0-29,8 2,2-14,9 4,9-17,8
Bant Uzunluğu 31,9 9,8 12,7 12,9

Mesleğe bağlı olarak “Türk Milliyetçisi siyasi kimliğini kendinize ne kadar 
uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel 
eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.82). 

Meslek ile gençlerin “Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulmaya” ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulmayı” mesleğe göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bul-
ma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.82). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu mesleği esnaf olanların %68,4 
“Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun”, eğitici (öğretmen/öğretim ele-
manı) olanların %37,5’i “uygun”, çalışmayan/işsiz olanların %15,6’sı “uygun değil”, 
eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) olanların %19,1’i “hiç uygun değil” olarak; top-
lam olarak ele alındığında, ev kadını/kızı olanların %92,2’si “uygun” (uygun + çok 
uygun), çalışmayan/işsiz olanların %30,1’i “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun 
değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Mesleğe bağlı olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin seçenek-
lerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-6.82’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Mesleğe göre “Türk Milliyetçisi kimliğini” bana “çok uygun” diyenlerin değişim 
bandı %38,2-68,4, “uygun” diyenlerin değişim bandı %14,3-37,5, “uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %1,1-15,6, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı 
%3,8-19,1’dir. 

“Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkla-
rın uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %30,2, “uygun” diyenlerde %23,2, “uygun 
değil” diyenlerde %14,5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %15,3’tür. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Mesleğe göre “Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantla-
rının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem de gruplar 
arasında gençlerin zihinlerinin karışık olduğunu söyleyebiliriz. 

Mesleğe göre “Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bant ara-
lıklarını göz önüne aldığımızda “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun” 
bulan (%30,2), “uygun” bulan (%23,2) gençlerin “Türk Milliyetçisi kimliği” tercihin-
de zihinleri ciddi bir şekilde karışık iken “uygun değil” bulan (%14,5) ve “hiç uygun 
değil” bulanların (%15,3) zihni biraz karışıktır.

Gençlerin mesleğine göre “Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemelerini analiz 
ettiğimizde en dikkat çekici nokta, ev kadını/kızı olanların %92,2’sinin, en yüksek 
oran, “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “uygun” (uygun + çok uygun) görmüş 
olmalarıdır. Bu durum, gençlerin “Türk Milliyetçisi kimlik” tercihlerini cinsiyete 
göre analiz ettiğimizdeki sonuçlarla uyumludur. Kadınların %82,6’sı, en yüksek 
oran, erkeklerin %76,8’i “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendilerine uygun (uygun 
+ çok uygun) görmüşlerdir (TABLO-6.82). Dikkat çekici nokta, “Türk Milliyetçisi 
kimliğini” kadınların daha yüksek oranda tercih etmiş olmasıdır.

Gençlerin mesleğine göre “Türk Milliyetçisi kimliğini”, kendine “çok uygun” bul-
ma düzeyine göre analiz ettiğimizde şu gruplamayı yapmamız mümkündür:

1. Grup: esnaf (%68,4), ev kadını/kızı (%67,8), memur (%67,3)
2. Grup: çalışmayan İşsiz (%54,2), özel sektör çalışanı (%53,8), öğrenci (%52,8)
3. Grup: işçi (%47,5), eğitici (%38,2)

TABLO-6.82: Mesleğe Göre Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Meslek
Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Öğrenci 52,8 25,1 12,6 9,5
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 38,2 37,5 5,3 19,1
Çalışmayan/işsiz 54,2 15,6 15,6 14,6
Memur 67,3 21,2 7,7 3,8
Özel sektör çalışanı 53,8 24,6 9,2 12,3
İşçi (çalışan) 47,5 32,8 6,6 13,1
Ev kadını/kızı 67,8 24,4 1,1 6,7
Esnaf 68,4 14,3 9,0 8,3

Ortalama 54,9 24,7 9,8 10,6

Değişim Bandı (Min-Max) 38,2-68,4 14,3-37,5 1,1-15,6 3,8-19,1
Bant Uzunluğu 30,2 23,2 14,5 15,3
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“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “Türk Milliyetçisi siyasi kim-
liğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-6.83). 

“Ailenin ortalama aylık geliri” ile gençlerin “Türk Milliyetçisi kimliğini kendine 
uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamak-
tadır.

“Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulmayı” “ailenin ortalama aylık geli-
rine” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini 
kendine uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir. 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu “ailesinin ortalama aylık geliri 
2001–3000 TL olanların %62,9’u “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun”, 
3001-5000 TL olanların %44,7’si “uygun”, 5001 TL ve üstü olanların %13’ü “uygun 
değil”, 0–1000 TL olanların %13,7’si “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele 
alındığında, 3001–5000 TL olanların %85,9’u “uygun” (uygun + çok uygun), 1501-
2000 TL olanların %23,3’ü “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak 
cevaplandırmışlardır.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini” benim-
semeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi 
içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.83’te görülmektedir. Tablo, genel da-
ğılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre “Türk Milliyetçisi kimliğine” “çok uygun” 
diyenlerin değişim bandı %41,2-62,9, “uygun” diyenlerin değişim bandı %19,1-
44,7, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %7,0-13,0, “hiç uygun değil” diyenle-
rin değişim bandı %2,4-13,7’dir. 

“Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkla-
rın uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %21,7, “uygun” diyenlerde %25,6, “uygun 
değil” diyenlerde %6 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %11,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre değişim bandı aralıklarını göz önüne aldı-
ğımızda “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun” bulan (%21,7), “uygun” 
bulan (%25,6) gençlerin “Türk Milliyetçisi kimliği” tercihinde zihinleri çok karışık 
iken “hiç uygun değil” bulanların (%11,3) zihni biraz karışık ve “uygun değil” bu-
lanların ise (%6) zihni nettir.
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TABLO-6.83: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliği 
Kendine Uygun Bulma

Ailenin Ortalama 
Aylık Geliri (TL)

Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -1000 57,7 19,1 9,5 13,7
1001 -1500 50,5 30,3 7,0 12,2
1501 -2000 53,3 23,3 12,5 10,8
2001 -3000 62,9 21,8 10,6 4,7
3001 -5000 41,2 44,7 11,8 2,4
5001 ve Üstü 56,5 26,1 13,0 4,3

Ortalama 54,7 25,0 9,9 10,5

Değişim Bandı (Min-Max) 41,2-62,9 19,1-44,7 7,0-13,0 2,4-13,7
Bant Uzunluğu 21,7 25,6 6 11,3

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” bağlı olarak “Türk Mil-
liyetçisi siyasi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna 
gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu 
görülmektedir (TABLO-6.84). 

“Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulmayı”, “gencin eline geçen ortala-
ma aylık para miktarına” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Türk 
Milliyetçisi kimliğini” kendine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin ol-
madığı görülmektedir (TABLO-6.84). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu “gencin eline geçen ortalama 
aylık para miktarı” 2001 TL ve üstü olanların %87,5’i “Türk Milliyetçisi kimliği-
ni” kendine “çok uygun”, 751–1000 TL olanların %28,3’ü “uygun”, 1001-2000 TL 
olanların %14,9’u “uygun değil”, 401–500 TL olanların %15,7’si “hiç uygun değil” 
diyenler; toplam olarak ele alındığında, 751–1000 TL olanların %90,2’si “uygun” 
(uygun + çok uygun), 401-500 TL olanların %30,3’ü “uygun değil” (uygun değil + 
hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” bağlı olarak “Türk Milliyetçisi 
kimliğini” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç 
uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.84’te görülmek-
tedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre “Türk Milliyetçisi kimli-
ğini” “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %45,2-87,5, “uygun” diyenlerin değişim 
bandı %0,0-28,3, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-14,9, “hiç uygun 
değil” diyenlerin değişim bant %1,8-15,7’dir. 

“Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkla-
rın uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %42,3, “uygun” diyenlerde %28,3, “uygun 
değil” diyenlerde %14,9 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %13,9’dur. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre “Türk Milliyetçisi kimli-
ğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
hem grup içerisinde hem de gruplar arasında gençlerin zihin karışıklığına sahip ol-
duğunu söyleyebiliriz. 

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre değişim bant aralıkları-
nı göz önüne aldığımızda “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun” bulan 
(%42,3) ve “uygun” bulan (%28,3) gençlerin “Türk Milliyetçisi kimliği” tercihinde 
zihinleri çok karışık iken “uygun değil” bulan (%14,9) ve “hiç uygun değil” bulan 
(%13,9) gençlerin zihinleri biraz karışıktır. 

Dikkat çekici olan nokta, aylık eline geçen ortalama para miktarı 2001 TL ve 
üstü olanların %87,5’nin, en yüksek oran, Türk Milliyetçisi kimliğini kendileri için 
çok uygun olarak görmüş olmalarıdır. 

Eğer gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı 0-400 TL olan grubu devre 
dışı bırakırsak, aylık ele geçen ortalama para miktarına bağlı olarak Türk Milli-
yetçisi kimliğini benimseyenlerin oranında nispeten düzgün bir artış olmaktadır 
(%45,2-%87,5).

TABLO-6.84: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliği 

Kendine Uygun Bulma

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para Miktarı (TL)

Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun 
buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
0 -400 61,5 23,9 4,5 10,1
401 -500 45,2 24,5 14,6 15,7
501 -750 55,9 27,9 9,3 6,9
751 -1000 61,9 28,3 8,0 1,8
1001 -2000 63,8 17,0 14,9 4,3
2001 ve Üstü 87,5 0,0 0,0 12,5

Ortalama 55,0 24,6 9,7 10,6

Değişim Bandı (Min-Max) 45,2-87,5 0,0-28,3 0,0-14,9 1,8-15,7
Bant Uzunluğu 42,3 28,3 14,9 13,9

“Gencin şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “Türk Milliyetçisi siyasi kim-
liği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevap-
lar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TAB-
LO-6.85). 
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“Gencin şu anda yaşadığı konut” ile gençlerin “Türk Milliyetçisi kimliğini kendine 
uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamak-
tadır.

“Türk Milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulmayı”, “gencin şu anda yaşadığı 
konuta” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Türk Milliyetçisi kim-
liğini kendine uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmek-
tedir (TABLO-6.85). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında bu soruyu, apart dairede yalnız kalanların 
%100’ü “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun”, evde yalnız kalanların 
%31,3’ü “uygun”, evde yalnız kalanların %18,8’i “uygun değil”, evde yalnız kalanla-
rın %12,5’i “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, apart dairede yal-
nız kalanların %100’ü “uygun” (uygun + çok uygun), evde yalnız kalanların %30,3’ü 
“uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

“Gencin şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “Türk Milliyetçisi kimliğini” be-
nimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.85’te görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Gencin şu anda yaşadığı konuta” göre “Türk Milliyetçisi kimliğine” “çok uygun” 
diyenlerin değişim bandı %37,5-100,0, “uygun” diyenlerin değişim bandı %0,0-
31,3, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-18,8, “hiç uygun değil” diyenle-
rin değişim bandı %0,0-12,5’dir. 

“Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkla-
rın uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %62,5, “uygun” diyenlerde %31,3, “uygun 
değil” diyenlerde %18,8 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %12,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin şu anda yaşadığı konuta göre “Türk Milliyetçisi kimliğini” benimsemeye 
ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde 
hem de gruplar arasında gençlerin zihin karışıklığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

“Gencin şu anda yaşadığı konuta” göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldı-
ğımızda “Türk Milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun” bulan (%62,5) ve “uygun” 
bulan (%31,3.) gençlerin “Türk Milliyetçisi kimliği” tercihinde zihinleri çok ciddi 
bir şekilde karışık iken; “uygun değil” bulan (%18,8) ve “hiç uygun değil” bulan 
(%12,5) gençlerin zihinleri biraz karışıktır. 
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TABLO-6.85: Yaşanan Konuta Göre Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliği Kendin Uygun Bulma

Yaşanan Konut
Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? %

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Yurtta 53,4 24,7 9,6 12,3
Ailemle Birlikte Evde 69,8 22,5 4,1 3,6
Evde Yalnız 37,5 31,3 18,8 12,5
Evde Arkadaş(lar)ımla Birlikte 55,1 22,0 10,7 12,1
Apart Dairede Yalnız 100,0
Apart Dairede Arkadaşla 45,2 30,2 15,1 9,5

Ortalama 55,3 24,4 9,7 10,7

Değişim Bandı (Min-Max) 37,5-100,0 0,0-31,3 0,0-18,8 0,0-12,5
Bant Uzunluğu 62,5 31,1 18,8 12,5

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Türk milliyet-
çisi siyasi kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna genç-
lerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görül-
mektedir (TABLO-6.86). 

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin “Türk milliyetçisi 
kimliğini kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

“Türk milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulmayı”, gencin “hayatının büyük 
kısmını geçirdiği yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Türk 
milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin ol-
madığı görülmektedir (TABLO-6.86). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “hayatının büyük kısmı-
nı geçirdiği yer” köy/kasaba olanların %57,9’u “Türk milliyetçisi kimliğini” kendine 
“çok uygun”, ilçe/şehir olanların %26,5’i “uygun”, ilçe olanların %10,5’i “uygun de-
ğil”, köy/kasaba olanların %13,7’si “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alın-
dığında, ilçe olanların %81,6’sı “uygun” (uygun + çok uygun), köy/kasaba olanların 
%22,7’si “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Türk milliyetçisi 
kimliğini” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç 
uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.86’da görülmek-
tedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “Türk milliyetçisi kimliğini” 
“çok uygun” diyenlerin değişim bandı %53,1-57,9, “uygun” diyenlerin değişim ban-
dı %19,4-26,5, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %9,0-10,5, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %7,8-13,7’dir. 

“Türk milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantları uzunlukları, 
“çok uygun” diyenlerde %4,8, “uygun” diyenlerde %7,1, “uygun değil” diyenlerde 
%1,5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %5,9’dur. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Türk milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun” bulan (%4,8) ve “uygun” bulan 
(%7,1), “uygun değil” bulan (%1,5) ve “hiç uygun değil” bulan (%5,9) gençlerin 
zihinleri aralarında farklılıklar olmakla birlikte çok nettir.

Gencin “hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Türk Milli-
yetçisi kimliği” incelendiğinde, yurt dışını istisna edersek, yerleşim yerine bağlı 
olarak, köyden şehre doğru, Türk milliyetçisi siyasi kimliğini “çok uygun” düzeyin-
de tercih edenlerin oranında nispeten düzenli bir azalma (%57,9-%53,1) meydana 
gelmektedir. 

TABLO-6.86: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Bağlı Olarak Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliği 
Kendine Uygun Bulma

Hayatın 
Büyük Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 57,9 19,4 9,0 13,7
İlçe 55,1 26,5 10,5 7,8
Şehir 53,1 26,5 9,8 10,6
Yurt Dışı 100,0

Ortalama 54,9 24,7 9,8 10,6

Değişim Bandı (Min-Max)
Yurt Dışı hariç 53,1-57,9 19,4-26,5 9,0-10,5 7,8-13,7

Bant Uzunluğu 4,8 7,1 1,5 5,9

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Türk milliyetçisi siyasi kimliğini 
kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar in-
celendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.87). 

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ile gençlerin “Türk milliyetçisi kimliğini kendine 
uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamak-
tadır.

“Türk milliyetçisi kimliğini kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı 
yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Türk milliyetçisi kimli-
ğini kendine uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmek-
tedir (TABLO-6.87). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “şu anda yaşadığı yer” 
ilçe olanların %67,6’sı “Türk milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun”, şehir olan-
ların %27,1’i “uygun”, şehir olanların %10,5’i “uygun değil”, köy/kasaba olanların 
%10,7’si “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, ilçe olanların 
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%84,4’ü “uygun” (uygun + çok uygun), şehir olanların %20,9’u “uygun değil” (uy-
gun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Türk milliyetçisi kimliğini” benim-
semeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi 
içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.87’de görülmektedir. Tablo, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “Türk milliyetçisi kimliğini” “çok uygun” di-
yenlerin değişim bandı %52,1-67,6, “uygun” diyenlerin değişim bandı %16,8-27,1, 
“uygun değil” diyenlerin değişim bandı %7,5-10,5, “hiç uygun değil” diyenlerin de-
ğişim bandı %8,1-10,7’dır. 

“Türk milliyetçisi kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarında ki aralıkla-
rın uzunlukları, “çok uygun” diyenlerde %15,5, “uygun” diyenlerde %10,3, “uygun 
değil” diyenlerde %3 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %2,6’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre değişim bandı aralıklarını göz önüne aldığı-
mızda “Türk milliyetçisi kimliğini” kendine “çok uygun” bulan (%15,5) ve “uygun” 
bulan (%10,3) gençlerin “Türk milliyetçisi kimliği” tercihinde zihinleri biraz karışık 
iken; “uygun değil” bulan (%3) ve “hiç uygun değil” bulanların (%2,6) zihni çok 
daha nettir.

Gencin şu anda yaşadığı yer ne olursa olsun, gençlerin Türk milliyetçisi kim-
liğini kendine uygun (uygun + çok uygun) bulanların oranı %52’nin üzerindedir.

TABLO-6.87: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Türk Milliyetçisi Siyasi Kimliği Kendine Uygun Bulma

Şu Anda
Yaşanılan Yer

Türk milliyetçisi siyasi kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 59,0 21,3 9,0 10,7
İlçe 67,6 16,8 7,5 8,1
Şehir 52,1 27,1 10,5 10,4

Ortalama 55,1 25,0 9,9 10,1

Değişim Bandı (Min-Max) 53,1-57,9 19,4-26,5 9,0-10,5 7,8-13,7
Bant Uzunluğu 4,8 7,1 1,5 5,9
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6.4. Darbe Girişimi Sonrası Laik Kimlikteki Değişim Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
İncelenmesi
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesi ve sonrasında gençlerin 

Laiklik kimliğini tercih etme durumu genel olarak incelenecek; sonra da 15 Temmuz 
Askeri Darbe Girişimi sonrasında Laiklik kimliği tercihleri demografik özelliklere/
faktörlere göre değerlendirilecektir.

6.4.1. Laik Kimlik Tercihinde Meydana Gelen Değişim
“Laik kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin 

verdiği cevaplar, darbe öncesi ve darbe sonrası göz önüne alınarak incelendiğinde, 
süreç içerisinde belli bir değişikliğin olduğu görülmektedir (TABLO-6.88, Şekil 6.9).

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesinde, “Laik kimliği kendinize ne kadar 
uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin %36,6’sı “Laik kimliği” kendine “çok 
uygun”, %37,5’i “uygun”, %14,3’ü “uygun değil” ve %11,6’sı ise “hiç uygun değil” 
şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, gençlerin 
%43,7’si “Laik kimliği” kendine “çok uygun”, %42,9’u “uygun”, %7,1’i “uygun değil” 
ve %6,3’ü ise “hiç uygun değil” şeklinde cevaplandırmışlardır. 

Toplam olarak mesele ele alındığında, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi önce-
sinde, “Laik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin 
%74,1’i “Laik kimliği” kendine “uygun” (çok uygun + uygun), %25,9’u “uygun de-
ğil” (uygun değil + hiç uygun değil) şeklinde cevaplandırırken; 15 Temmuz Askeri 
Darbe Girişimi sonrasında ise, gençlerin %86,6’sı “Laik kimliği” kendine “uygun” 
(çok uygun + uygun), %13,4’ü “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) şek-
linde cevaplandırmışlardır. 

Darbe öncesi ve sonrasında Laik kimliği tercihte meydana gelen değişim (top-
lamda aradaki fark), %12,5 olup kimlik açısından önemli bir değişimdir (TAB-
LO-6.88). Bu da süreç içerisinde laikliğin toplumda daha da yerleşik ve köklü hale 
geldiğini göstermektedir. Bu değişimde, “dini” bir kimlik ortaya koyan bir hare-
ketin (FETÖ), NATO’nun icra ettiği bir darbe girişiminde taşeron örgüt/Truva atı 
olarak kullanılmış olmasının çok büyük bir etkisi vardır. 

TABLO-6.88: Laik kimliğini Kendini Uygun Bulma8 

DÖNEM
Laik kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

SAYI Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 Temmuz Öncesi 3379 36,6 37,5 14,3 11,6
15 Temmuz Sonrası 1219 43,7 42,9 7,1 6,3

Toplam-Ortalama 4598 38,5 39,0 12,4 10,2
Değişim (+: Artma; -: Azalma) +7,1 +5,4 -7,2 -5,3
Toplam Değişim +12,5 -12,5

8 (X2: 80,654 C:0,131 P:0,000)
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Şekil 6.9: Laik Kimliğini Kendini Uygun Bulma

6.4.2. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Sonrası Laik Kimlikteki Değişimin Demografik Özelliklere 
Bağlı Olarak İncelenmesi
“Laik kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna genç-

lerin verdiği cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için demografik 
özelliklere bağlı olarak aşağıda incelenmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Laik kimliğini kendinize ne ka-
dar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevapları, cinsiyete bağ-
lı olarak incelediğimizde, kadınların %46,8’i “Laik kimliği” kendine “çok uygun”, 
%43,4’ü “uygun”, %6,2’si “uygun değil” ve %3,7’si ise “hiç uygun değil” şeklinde 
cevaplandırmışlardır. Buna karşılık erkeklerin %40,8’i “Laik kimliği” kendine “çok 
uygun”, %42,4’ü “uygun”, %7,9’u “uygun değil” ve %8,9’u ise “hiç uygun değil” şek-
linde cevaplandırmışlardır (TABLO-6.89). Toplamda kadınların %91,2’si erkeklerin 
%83,2’si “Laik kimliği” kendine “uygun” (uygun + çok uygun) bulmakta; kadınların 
%9,9’u, erkeklerin %16,8’i “Laik kimliği” kendilerine “uygun değil” (uygun değil + 
hiç uygun değil) bulmaktadırlar.

Cinsiyete göre, toplamda, kadınlar erkeklere nazaran “Laik kimliği” daha faz-
la (%8) tercih etmişlerdir. Dikkat çekici nokta, Laik kimliğini Milliyetçi ve Türk 
milliyetçisi siyasi kimliklerinde olduğu gibi kadınların daha yüksek oranda tercih 
etmiş olmasıdır. 

Bunun sebebi araştırılmalıdır. 

TABLO-6.89: Cinsiyete Göre Laik kimliğini Kendini Uygun Bulma

Cinsiyet
Laik kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Kadın 46,8 43,4 6,2 3,7
Erkek 40,8 42,4 7,9 8,9

Ortalama 43,7 42,9 7,1 6,3
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Yaşa bağlı olarak “Laik kimliğini kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” 

sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 

olduğu görülmektedir (TABLO-6.90). 

Yaş ile gençlerin “Laik kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında 

anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Laik kimliği kendine uygun bulmayı” yaşa göre analiz ettiğimizde, genel dağı-

lıma uygun olarak “Laik kimliği kendine uygun bulma” konusunda çok ciddi bir 

değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.90). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu 26-30 yaş grubunun %46,0’si 

“Laik kimliği” kendine “çok uygun”, 23 -25 yaş grubunun %47,5 “uygun”, 15–

18/19-22 yaş grubunun %7,8’i “uygun değil”, 15-18 yaş grubunun %8,2’si “hiç uy-

gun değil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, 23-25 yaş grubunun %89’u uy-

gun (uygun + çok uygun), 15-18 yaş grubunun %16’sı “uygun değil” (uygun değil + 

hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Yaşa bağlı olarak “Laik kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, 

uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 

TABLO-6.90’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “Laik kimliği” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %41,1-46,0, 

“uygun” diyenlerin değişim bandı %39,8-47,5, “uygun değil” diyenlerin değişim 

bandı %6,5-7,8, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %4,3-8,2’dir. 

“Laik kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, 

“çok uygun” diyenlerde %4,9, “uygun” diyenlerde %7,7, “uygun değil” diyenlerde 

%1,3 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %3,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “yaşına” göre “Laik kimliğini” benimsemeye ilişkin değişim bantlarının 

uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem gruplar içerisinde hem de gruplar arasın-

da gençlerin laiklik kimliğini benimsemede zihinlerinin çok net olduğu görülmek-

tedir. 

Gençlerin Laik kimlik tercihlerinin yaşa bağlı olarak değişimi incelendiğinde, 

26-30 yaş grubu istisna tutulursa, yaşa bağlı olarak Laik kimliği tercihte nispeten 

düzenli bir artma olduğu görülmektedir. 
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TABLO-6.90: Yaşa Göre Laik kimliği Kendine Uygun Bulma

Yaş
Laik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
15 -18 44,2 39,8 7,8 8,2
19 -22 41,1 45,8 7,8 5,2
23 -25 41,6 47,5 6,5 4,3
26 -30 46,0 40,1 6,8 7,2

Ortalama 43,7 42,9 7,1 6,3

Değişim Bandı (Min-Max) 41,1-46,0 39,8-47,5 6,5-7,8 4,3-8,2
Bant Uzunluğu 4,9 7,7 1,3 3,9

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Laik kimliği kendinize ne kadar uy-
gun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eği-
lim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.91). 

“Laik kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim durumuna göre analiz et-
tiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Laik kimliği kendine uygun bulma” konu-
sunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.91). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu, ilköğretim/ortaokul eğitimi 
alanların %53,2’si “Laik kimliği” kendine “çok uygun”, yüksek lisans /doktora eğiti-
mi alanların %55,4’ü “uygun”, yüksek lisans /doktora eğitimi alanların %14,1’i “uy-
gun değil”, ön lisans eğitimi alanların %8,2’si “hiç uygun değil” diyenler; toplam 
olarak ele alındığında, ilköğretim/ortaokul eğitimi alanların %88,7’si “uygun” (uygun 
+ çok uygun), lisans eğitimi alanların %15 “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun 
değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Laik kimliği” benimsemeye ilişkin seçe-
neklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-6.91’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “Laik kimliği” kendine “çok uygun” bulanların 
değişim bandı %30,4-53,2, “uygun” bulanların değişim bandı %35,5-55,4, “uygun 
değil” bulanların değişim bandı %4,4-14,1, “hiç uygun değil” bulanların değişim 
bandı %0,0-8,2’dir. 

“Laik kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, 
“çok uygun” diyenlerde %22,8, “uygun” diyenlerde %19,9, “uygun değil” diyenlerde 
%9,7 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %8,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Eğitim/öğretim durumuna göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda 
“Laik kimliğini” kendine “çok uygun” bulan (%22,8), “uygun” bulan (%19,9) genç-
lerin “Laik kimlik” tercihinde zihinleri çok karışık iken; “uygun değil” bulan (%9,7) 
ve “hiç uygun değil” bulanların (%8,2) zihinleri daha nettir.

Eğitim ve öğretim durumuna bağlı olarak “Laik kimlik” tercihleri incelendi-
ğinde, Laik kimlik tercihi, eğitim düzeyi yükseldikçe nispeten düzgün bir şekilde 
azalmakta (%88,7-%85,8) olduğu görülmektedir. 

Eğitim düzeyi yükseldikçe Laik kimliğinin muhtevasına ilişkin bilgilerin netleş-
miş olmasından dolayı Laik kimlik tercihinde kısmı bir azalmanın meydana geldiği 
söylenebilir.

TABLO-6.91: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Laik kimliği Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim
Durumu

Laik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

İlköğretim/Ortaokul 53,2 35,5 4,8 6,5
Lise 43,8 44,7 7,2 4,4
Ön Lisans 41,8 45,6 4,4 8,2
Lisans 46,6 38,4 7,8 7,3
Yüksek Lisans /Doktora 30,4 55,4 14,1 0,0

Ortalama 43,7 43,0 7,1 6,2

Değişim Bandı (Min-Max) 30,4-53,2 35,5-55,4 4,4-14,1 0,0-8,2
Bant Uzunluğu 22,8 19,9 9,7 8,2

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Laik kimliği kendinize ne kadar uygun 
buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile 
uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.92). 

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “Laik kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Laik kimliği kendine uygun bulmayı”, eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiği-
mizde, genel dağılıma uygun olarak “Laik kimliği kendine uygun bulma” konusunda 
çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.92). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu teknik alan eğitimi alanların 
%52,6’sı “Laik kimliği” kendine “çok uygun”, sağlık eğitimi alanların %48,5’i “uy-
gun”, imam hatip/ilahiyat eğitimi alanların %12,7’si “uygun değil”, genel eğitim alan-
ların %10,8’i “hiç uygun değil” diyenler; toplam olarak ele alındığında, sağlık eğitimi 
alanların %92,5’i “uygun” (uygun + çok uygun), imam hatip/ilahiyat eğitimi alanların 
%17,9’u “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Laik kimliği” benimsemeye ilişkin seçenek-
lerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-6.92’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.
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Eğitim/öğretim alanına göre “Laik kimliği” kendine “çok uygun” bulanların deği-
şim bandı %38,1-52,6, “uygun” bulanların değişim bandı %35,2-48,5, “uygun de-
ğil” bulanların değişim bandı %1,7-12,7, “hiç uygun değil” bulanların değişim bandı 
%3,7-10,8’dir. 

“Laik kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, 
“çok uygun” diyenlerde %14,5, “uygun” diyenlerde %13,3, “uygun değil” diyenlerde 
%11 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %7,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Eğitim/öğretim alanına göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda 
“Laik kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%14,5), “uygun” bulan (%13,3) ve “uy-
gun değil” bulan (%11) gençlerin “Laik kimlik” tercihinde zihinleri bir miktar karışık 
iken; “hiç uygun değil” bulanların (%7,1) zihinleri daha nettir.

Gençlerin aldığı eğitim/öğretim alanına göre Laik kimliğini benimsemeyi, benim-
seme düzeyine (uygun + çok uygun) göre analiz ettiğimizde şu gruplamayı yapma-
mız mümkündür:

1.Grup: sağlık eğitimi alanlar (%92,5)
2.Grup: teknik eğitim alanlar (%87,8), genel eğitim alanlar (%87,5), sosyal eği-

tim alanlar (%85,8), spor eğitimi alanlar (%83,2), imam hatip/ilahiyat eğitimi 
alanlar (%82,2) 

En dikkat çekici husus, imam hatip/ilahiyat eğitimi alanların %82,2 gibi bir 
oranda laikliği benimsemiş olmalarıdır. Allah’tan gelen bilginin ve Ahiret haya-
tının göz önüne alınmadan bu dünyadaki hayatın tanzim edilmesini öngören bir 
düşüncenin, bu kesim tarafından benimsenmiş olması, çok anlamlı ve manidardır. 

15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin yaptığı en büyük tahribatlardan biri de 
böyle bir zihniyet değişimi olabilir.

TABLO-6.92: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Laik kimliği Kendine Uygun Bulma

Eğitim/Öğretim
Alanı

Laik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Teknik Alan 52,6 35,2 6,1 6,1
Sağlık 44,2 48,5 3,7 3,7
Sosyal 39,1 46,7 8,9 5,3
İmam Hatip/İlahiyat 43,2 39,0 12,7 5,2
Genel 42,6 44,9 1,7 10,8
Spor 38,1 45,1 8,8 8,0

Ortalama 43,3 43,2 7,3 6,3

Değişim Bandı (Min-Max) 38,1-52,6 35,2-48,5 1,7-12,7 3,7-10,8
Bant Uzunluğu 14,5 13,3 11 7,1
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Mesleğe bağlı olarak “Laik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” 
sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde 
olduğu görülmektedir (TABLO-6.93). 

Meslek ile gençlerin “Laik kimliği kendine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri ara-
sında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Laik kimliği kendine uygun bulmayı” mesleğe göre analiz ettiğimizde, genel da-
ğılıma uygun olarak “Laik kimliği kendine uygun bulma” konusunda çok ciddi bir 
değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.93). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu mesleği esnaf olanların %56,0 
“Laik kimliği” kendine “çok uygun”, eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) olanların 
%51,9’u “uygun”, çalışmayan/işsiz olanların %12,5’i “uygun değil”, özel sektör ça-
lışanı olanların %15,9’u “hiç uygun değil” diyerek; toplam olarak ele alındığında, 
ev kadını/kızı olanların %96,7’si “uygun” (uygun+çok uygun), özel sektör çalışanı 
olanların %22,2’si “uygun değil” (uygun değil+hiç uygun değil) olarak cevaplandır-
mışlardır.

Mesleğe bağlı olarak “Laik kimliği” benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, 
uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-6.93’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre “Laik kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %33,3-
50,0, “uygun” diyenlerin değişim bandı %30,3-51,9, “uygun değil” diyenlerin de-
ğişim bandı %1,1-12,5, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %2,2-15,9’dur. 

“Laik kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarındaki aralıkların uzunlukları, 
“çok uygun” diyenlerde %16,7, “uygun” diyenlerde %21,6, “uygun değil” diyenlerde 
%11,4 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %13,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Mesleğe göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığımızda “Laik kimliğini” 
kendine “uygun değil” bulan (%11,4) ve “hiç uygun değil” bulan (%13,7) gençlerin 
“Laik kimlik” tercihinde zihinleri biraz karışık iken; “çok uygun” bulan (%16,7) ve 
“uygun” bulan (%21,6) gençlerin “Laik kimlik” tercihinde zihinleri çok karışıktır.

Gençlerin mesleğine göre “Laik kimliğini” benimsemelerini analiz ettiğimiz-
de en dikkat çekici nokta, ev kadını/kızı olanların %96,7’sinin, en yüksek oran, 
“Laik kimliğini” kendine “uygun” (uygun + çok uygun) görmüş olmalarıdır. 
İkinci dikkat çeken nokta, eğitici kesimin diğer kimlikleri tercih etmelerini göz 
önüne aldığımızda Laik kimliğini daha yüksek oranda (%90,2) tercih etmiş ol-
malarıdır.
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Gençlerin mesleğine göre “Laik kimliğini” “uygun” (uygun + çok uygun) bulma 
düzeyine göre analiz ettiğimizde şu gruplamayı yapmamız mümkündür:

1.Grup: ev kadını/kızı (%96,7), memur (%90,4), eğitici (%90,2),
2.Grup: işçi (%87,3), esnaf (%86,9), çalışmayan işsiz (%84,4), öğrenci (%84,2), 
3.Grup: özel sektör çalışanı (%77,7).

TABLO-6.93: Mesleğe Göre Laik kimliği Kendine Uygun Bulma

Meslek
Laik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Öğrenci 42,2 42,0 8,4 7,4
Eğitici (Öğretmen/Öğretim Elemanı) 38,3 51,9 3,9 5,8
Çalışmayan/İşsiz 43,8 40,6 12,5 3,1
Memur 46,2 44,2 3,8 5,8
Özel Sektör Çalışanı 33,3 44,4 6,3 15,9
İşçi (Çalışan) 36,5 50,8 9,5 3,2
Ev Kadını/Kızı 50,0 46,7 1,1 2,2
Esnaf 56,6 30,3 7,6 5,5

Ortalama 43,7 42,9 7,1 6,3

Değişim Bandı (Min-Max) 33,3-50,0 30,3-51,9 1,1-12,5 2,2-15,9
Bant Uzunluğu 16,7 21,6 11,4 13,7

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “Laik kimliği kendinize ne ka-
dar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, ge-
nel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.94). 

“Ailenin ortalama aylık geliri” ile gençlerin “Laik kimliği kendine uygun bulma-
ya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Laik kimliği kendine uygun bulmayı” “ailenin ortalama aylık gelirine” göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Laik kimliği kendine uygun bulma” konu-
sunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.94). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu “ailenin ortalama aylık geliri” 
1501–2000 TL olanların %48,2’si “Laik kimliği” kendine “çok uygun”, 3001-5000 
TL olanların %60’i “uygun”, 3001–5000 TL olanların %11,3’ü “uygun değil”, 5001 
TL ve üstü olanların %13’ü “hiç uygun değil” diyerek; toplam olarak ele alındığında, 
1001–1500 TL olanların %92,2’si “uygun” (uygun + çok uygun), 3001 -5000 TL 
olanların %21,3’ü “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplan-
dırmışlardır.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “Laik kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.94’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.
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“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre “Laik kimliği”, 3001–5000 TL grubu hariç, 
“çok uygun” diyenlerin değişim bandı %39,1-48,2, “uygun” diyenlerin değişim ban-
dı %36,3-46,3, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %5,1-9,1, “hiç uygun değil” 
diyenlerin değişim bandı %2,7-13,0’tür. 

“Laik kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “çok uygun” 
diyenlerde %9,1, “uygun” diyenlerde %10, “uygun değil” diyenlerde %4 ve “hiç uy-
gun değil” diyenlerde %10,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre “Laik kimliği” benimsemeye ilişkin değişim 
bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup içerisinde hem de grup-
lar arasında gençlerin kafa karışıklığının olmadığını söyleyebiliriz.

Gençlerin ailesinin aylık ortalama gelirine göre Laik kimliğini kendine “uygun” 
(uygun+çok uygun) bulma düzeyine göre analiz ettiğimizde, şu gruplamayı yapma-
mız mümkündür:

1.Grup: 1001-1500 TL (%92,2),
2.Grup: 0-1000 TL (%87,6), 1501-2000 TL (%84,5), 2001-3000 TL (%81,8), 
3.Grup: 3001-5000 TL (%78,8), 5001 TL ve üstü (%78,2)
Dikkat çekici olan 5001 TL ve üstü aylık ortalama geliri olan ailelerin çocuk-

larının Türk milliyetçiliği ve milliyetçi siyasi kimliklerini daha yüksek oranlarda 
benimserken Laik kimliğini en alt oranlarda benimsemiş olmalarıdır.

Aylık ortalama geliri 1001-1500 TL olanların %92,2’sinin, en yüksek oran, Laik 
kimliğini bu düzeyde benimsemiş olmasının ayrıca araştırılmasında fayda vardır.

TABLO-6.94: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Laik kimliği Kendine Uygun Bulma

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Laik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -1000 43,2 44,2 7,0 5,5
1001 -1500 45,9 46,3 5,1 2,7
1501 -2000 48,2 36,3 6,9 8,6
2001 -3000 43,0 38,8 9,1 9,1
3001 -5000 18,8 60,0 11,3 10,0
5001 ve Üstü 39,1 39,1 8,7 13,0

Ortalama 43,2 43,3 7,1 6,4

Değişim Bandı (Min-Max)* 18,8-48,2 36,3-60,0 5,1-11,3 2,7-13,0
*3001–5000 (TL) Hariç 39,1-48,2 36,3-46,3 5,1-9,1 2,7-13,0
Bant Uzunluğu 9,1 10 4 10,3
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“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” bağlı olarak “Laik kimliği 
kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar in-
celendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.95). 

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarı” ile gençlerin “Laik kimliği ken-
dine uygun bulmaya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurula-
mamaktadır.

“Laik kimliği kendine uygun bulmayı”, “gencin eline geçen ortalama aylık para 
miktarına” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Laik kimliği” ken-
dine uygun bulma konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-6.95). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu “eline geçen ortalama aylık 
para miktarı” 2001 ve üstü TL olan gençlerin %87,5’i “Laik kimliği” kendine “çok 
uygun”, 401–500 TL olanların %47,3’ü “uygun”, 401–500 TL olanların %9,8’i “uy-
gun değil”, 2001 TL ve üstü olanların %12,5’i “hiç uygun değil” olarak; toplam 
olarak ele alındığında, 0–400 TL olanların %90,9’u “uygun” (uygun + çok uygun), 
501-750 TL olanların %18,9’u “uygun değil” (uygun değil + hiç uygun değil) olarak 
cevaplandırmışlardır.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” bağlı olarak “Laik kimliği” 
benimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.95’te görülmektedir. Tablo, ge-
nel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre, 2001 TL ve üstü hariç, 
“Laik kimliği” “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %37,8-54,3, “uygun” diyenle-
rin değişim bandı %30,4-47,3, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %3,5-9,8, 
“hiç uygun değil” diyenlerin değişim bandı %4,7-11,4’tür. 

“Laik kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarınının uzunlukları, “çok uy-
gun” diyenlerde %16,5, “uygun” diyenlerde %16,9, “uygun değil” diyenlerde %6,3 
ve “hiç uygun değil” diyenlerde %6,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Gencin eline geçen ortalama aylık para miktarına” göre değişim bant aralıklarını 
göz önüne aldığımızda, “laik kimliği” kendine “çok uygun” bulan (%16,5), “uygun” 
bulan (%16,9) gençlerin “laik kimlik” tercihinde, zihinleri karışık iken; “uygun de-
ğil” bulan (%6,3) ve “hiç uygun değil” bulanların (%6,9) zihinleri daha nettir.
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TABLO-6.95: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Laik Kimliği 
Kendine Uygun Bulma

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama 

Para Miktarı (TL)

Laik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

0 -400 48,9 42,0 3,5 5,6
401 -500 38,0 47,3 9,8 4,9
501 -750 37,8 43,3 7,5 11,4
751 -1000 47,7 39,3 8,4 4,7
1001 -2000 54,3 30,4 8,7 6,5
2001 ve Üstü 87,5 0,0 0,0 12,5

Ortalama 43,6 43,0 7,1 6,3

Değişim Bandı (Min-Max) 37,8-87,5 0,0-47,3 0,0-9,8 4,7-12,5
Değişim Bandı 2001 ve Üstü Hariç 37,8-54,3 30,4-47,3 3,5-9,8 4,7-11,4
Bant Uzunluğu 16,5 16,9 6,3 6,7

“Gencin şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “Laik kimliği kendinize ne 
kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, 
genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.96). 

“Gencin şu anda yaşadığı konut” ile gençlerin “Laik kimliği kendine uygun bulma-
ya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Laik kimliği kendine uygun bulmayı”, “gencin şu anda yaşadığı konuta” göre 
analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Laik kimliği kendine uygun bulma” 
konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.96). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında bu soruyu, ailesiyle birlikte evde kalan-
ların %49,’si “laik kimliği” kendine “çok uygun”, apart dairede yalnız kalanların 
%57,1’i “uygun”, evde yalnız kalanların %18,8’i “uygun değil”, evde yalnız kalan-
ların %31,3’ü “hiç uygun değil” olarak; toplam olarak ele alındığında, apart dairede 
yalnız kalanların %100’ü “uygun” (uygun+çok uygun), evde yalnız kalanların %50’si 
“uygun değil” (uygun değil+hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

“Gencin şu anda yaşadığı konuta” bağlı olarak “Laik kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.96’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

“Gencin şu anda yaşandığı konuta” göre, evde yalnız yaşayanlar hariç, “laik kim-
liği” “çok uygun” diyenlerin değişim bandı %38,8-49,2, “uygun” diyenlerin değişim 
bandı %38,7-57,1, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %0,0-8,3, “hiç uygun 
değil” diyenlerin değişim bant %0,0-10,5’dur. 

“Laik kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, evde yalnız 
yaşayanlar hariç, “çok uygun” diyenlerde %10,4, “uygun” diyenlerde %18,4, “uygun 
değil” diyenlerde %8,3 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %10,5’dir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Gencin şu anda yaşandığı konuta” göre değişim bant aralıklarını göz önüne al-
dığımızda “Laik kimliği” kendine “uygun” bulan (%18,4) gençlerin “Laik kimlik” 
tercihinde zihinleri biraz karışık, “çok uygun” bulan (%10,4) ve “hiç uygun değil” 
bulan gençlerin (%10,5) zihinleri çok az karışıktır.

TABLO-6.96: Yaşanan Konuta Göre Laik kimliği Kendin Uygun Bulma

Yaşanan Konut
Laik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil
Yurtta 44,3 42,4 7,9 5,5
Ailemle Birlikte Evde 49,2 38,7 1,7 10,5
Evde Yalnız 0,0 50,0 18,8 31,3
Evde Arkadaş (-lar)ımla Birlikte 38,8 47,1 8,3 5,8
Apart Dairede Yalnız 42,9 57,1 0,0 0,0
Apart Dairede Arkadaşla 46,9 42,2 7,8 3,1

Ortalama 43,8 42,8 7,1 6,3

Değişim Bandı (Min-Max)* 0,0-49,2 38,7-57,1 0,0-18,8 0,0-31,3
*Evde Yalnız Hariç 38,8-49,2 38,7-57,1 0,0-8,3 0,0-10,5
*Bant Uzunluğu 10,4 18,4 8,3 10,5

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Laik kimliği 
kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar in-
celendiğinde, genel eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.97). 

“Laik kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “hayatının büyük kısmını geçirdi-
ği yere” göre analiz ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Laik kimliği kendine 
uygun bulma” konusunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TAB-
LO-6.97). 

En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “hayatının büyük kıs-
mını geçirdiği yer” köy/kasaba olanların %45,6’sı “laik kimliği” kendine “çok uygun”, 
ilçe olanların %45,1’i “uygun”, şehir olanların %8,8’i “uygun değil”, köy/kasaba 
olanların %8,7’si “hiç uygun değil” olarak; toplam da ele alındığında, ilçe olanların 
%89,6’sı “uygun” (uygun + çok uygun), şehir olanların %15,2’si “uygun değil” (uy-
gun değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak “Laik kimliği” be-
nimsemeye ilişkin seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) 
kendi içlerindeki dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.97’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “Laik kimliği” “çok uygun” 
diyenlerin değişim bandı %42,1-45,6, “uygun” diyenlerin değişim bandı %40,9-
45,1, “uygun değil” diyenlerin değişim bandı %4,7-8,8, “hiç uygun değil” diyenlerin 
değişim bant %4,1-8,7’dir. 

“Laik kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarında ki aralıkların uzunlukla-
rı, “çok uygun” diyenlerde %3,5, “uygun” diyenlerde %4,2, “uygun değil” diyenlerde 
%4,1 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %4,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “hayatının büyük kısmını geçirdiği yere” göre “Laik kimliği” benimse-
meye ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, hem grup 
içerisinde hem de gruplar arasında gençlerin laik kimliği tercihte zihinlerinin karışık 
olmadığı görülmektedir. 

Gencin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere bağlı olarak Laik siyasi kim-
lik incelendiğinde, yerleşim yerine bağlı olarak (köyden şehire doğru), yurt dışı 
istisna edildiğinde, Laik kimliğini kendine çok uygun görenlerin oranı, düzgün bir 
şekilde azalmakta olduğu görülmektedir.

TABLO-6.97: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Laik Kimliği 

Kendine Uygun Bulma
Hayatın 

Büyük Bir Kısmının 
Geçirildiği Yer

Laik kimliği kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)

Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 45,6 40,9 4,7 8,7
İlçe 44,5 45,1 6,2 4,1
Şehir 42,1 42,8 8,8 6,4
Yurt Dışı 100,0

Ortalama 43,7 42,9 7,1 6,3

Değişim Bandı (Min-Max)
Yurt Dışı Hariç 42,1-45,6 40,9-45,1 4,7-8,8 4,1-8,7

Bant Uzunluğu 3,5 4,2 4,1 4,6

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Laik kimliği kendinize ne kadar 
uygun buluyorsunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar incelendiğinde, genel 
eğilim ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir (TABLO-6.98). 

Gencin “şu anda yaşadığı yer” ile gençlerin “Laik kimliği kendine uygun bulma-
ya” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Laik kimliği kendine uygun bulmayı”, gencin “şu anda yaşadığı yere” göre analiz 
ettiğimizde, genel dağılıma uygun olarak “Laik kimliği kendine uygun bulma” konu-
sunda çok ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir (TABLO-6.98). 
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En yüksek oranlar dikkate alındığında, bu soruyu gencin “şu anda yaşadığı yer” 
ilçe olanların %51,9’u “laik kimliği” kendine “çok uygun”, köy/kasaba olanların 
%43,5’i “uygun”, köy/kasaba olanların %8,7’si “uygun değil”, köy/kasaba olanların 
%8,7’si “hiç uygun değil” olarak; toplam da ele alındığında, ilçe olanların %93,9’u 
“uygun” (uygun + çok uygun), köy/kasaba olanların %17,4’ü “uygun değil” (uygun 
değil + hiç uygun değil) olarak cevaplandırmışlardır.

Şu anda İlçede yaşayanların %93,9’u, en yüksek oran, köyde yaşayanların 
%82,6’sı, en düşük oran, “Laik kimliği” kendine “uygun” (uygun + çok uygun) ola-
rak tercih etmişlerdir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” bağlı olarak “Laik kimliği” benimsemeye ilişkin 
seçeneklerin (çok uygun, uygun, uygun değil, hiç uygun değil) kendi içlerindeki 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-6.98’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “Laik kimlik” bana “çok uygun” diyenlerin 
değişim bandı %39,1-51,9, “uygun” diyenlerin değişim bandı %42,0-43,5, “uygun 
değil” diyenlerin değişim bandı %2,2-8,7, “hiç uygun değil” diyenlerin değişim ban-
dı %3,9-8,7’dir. 

“Laik kimliği” benimsemeye ilişkin değişim bantlarında ki aralıkların uzunlukla-
rı, “çok uygun” diyenlerde %12,8, “uygun” diyenlerde %1,5, “uygun değil” diyenler-
de %6,5 ve “hiç uygun değil” diyenlerde %4,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre değişim bant aralıklarını göz önüne aldığı-
mızda “Laik kimliğini” kendine “çok uygun” bulan (%12,8) gençlerin “Laik kimlik” 
tercihinde zihinleri biraz karışık iken, “uygun” bulan (%1,5), “uygun değil” bulan 
(%6,5) ve “hiç uygun değil” bulan (%4,8) gençlerin “Laik kimlik” tercihinde zihinleri 
nettir.

TABLO-6.98: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Laik kimliği Kendine Uygun Bulma

Şu Anda 
Yaşanılan Yer

Laik kimliğin kendinize ne kadar uygun buluyorsunuz? (%)
Çok Uygun Uygun Uygun Değil Hiç Uygun Değil

Köy/Kasaba 39,1 43,5 8,7 8,7
İlçe 51,9 42,0 2,2 3,9
Şehir 42,7 43,3 7,9 6,1

Ortalama 43,7 43,1 7,1 6,0

Değişim Bandı (Min-Max) 39,1-51,9 42,0-43,5 2,2-8,7 3,9-8,7
Bant Uzunluğu 12,8 1,5 6,5 4,8
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G eleceğe ilişkin değerlendirme ve tahminler, yaşanılan anın ve özellikle yakın geç-
miş üzerinden, geçmişin etkilerini taşır. Bireysel geleceğe ilişkin düşünce ve tah-

minler bunun dışında olmadığı gibi, ülkenin geleceğine ilişkin değerlendirme ve 
tahminler de bunun dışında değildir. 

Bir ülkeyi dinamik ve güçlü kılan birçok özellikten bahsedilebilir: Toplumsal de-
ğerler, dil, tarih, din, vatan, felaketler veya zaferler, mevcut veya tarihi liderler… 
bunların arasında sayılabilir. Elbette ki bu unsurların önemi toplumdan topluma 
değişebileceği gibi, aynı toplumda zaman içerisinde de değişebilir. 

Gençlerin Türkiye’nin geleceğine ve Türkiye’nin en önemli değerlerine ve sorun-
larına ilişkin düşüncelerini öğrenmek için kendilerine aşağıdaki sorular sorulmuştur:

· “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir?”
· “Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” (Darbe sonrası ek soru)
· “Sizce Türkiye’nin en önemli problemi nedir?”
· “Sizce genel anlamda düşündüğünüzde, ON YIL SONRASININ TÜRKİYE’si 

bugüne göre nasıl olacaktır?”
İlk iki soruya gençlerin verdiği cevaplar, “Yaş, cinsiyet, eğitim/öğretim durumu, 

eğitim-öğretim alanı, meslek, ailenin ortalama aylık geliri, gencin eline geçen aylık 
ortalama para miktarı, gencin yaşadığı konut, gencin hayatının büyük bir kısmını 
geçirdiği yer, gencin şu anda yaşadığı yer ve bölge” gibi demografik özelliklere/değiş-
kenlere bağlı olarak incelenmektedir. Son iki soruya verilen cevaplar ise genel olarak 
değerlendirilmiştir.

7.1. Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur ve Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri 
Bu alt bölümde, gençlere sorulan “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli un-

sur nedir?” ve “Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” (Darbe sonrası ek soru) 
sorularına verdikleri cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi öncesi ve sonrası 
için önce genel olarak incelenecek; sonra da 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi son-
rası için demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.
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7.1.1. Genel Durum
Bir ülkeyi dinamik ve güçlü kılan birçok özellikten bahsedilebilir. Toplumsal de-

ğerler, dil, tarih, din, vatan, felaketler veya zaferler, mevcut veya tarihi liderler… 
bunların arasında sayılabilir. Elbette ki bu unsurların önemi toplumdan topluma 
değişebileceği gibi, aynı toplumda zaman içerisinde de değişebilir. 

Araştırma kapsamında katılımcılara “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli un-
surun” ne olduğuna ilişkin bir soru sorulmuş ve önem sırasını dikkate alarak iki 
seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir?” sorusuna Darbe girişimi 
öncesindeki veya sonrasındaki birinci düzeydeki “toplam” cevaplar dikkate alındı-
ğında katılımcıların üç özelliği ön plana çıkardıkları tespit edilmiştir (TABLO-7.1). 
Önem sırasına göre bunlar toprak/vatan birliği, din ve milliyet duygusudur. Bu üç 
seçenek darbe girişimi öncesi ve sonrası bağlamında incelendiğinde ise “toprak/va-
tan birliği” unsurunun %48,1’den %61,7’ye yükselmesine karşılık, “din” unsurunun 
ise %21,1’den %8,6’ya düştüğü görülmektedir. Bu durum darbe girişiminin vatan 
duygusunu güçlendirirken, dinin önemine ilişkin duyguları zayıflattığını göstermesi 
açısından manidardır. 

“Milliyet duygusu” unsurundaki değişim düşük olmakla birlikte %17’den %15,4’e 
bir gerileme gözlenmektedir.

Araştırmanın konuyla ilgili diğer birçok sorusuna verilen cevaplar bir bütünlük 
içerisinde değerlendirildiğinde 15 Temmuz darbe girişiminin dinin ve dini olanın 
itibarını aşındırdığı sonucuna ulaşmayı sağlamaktadır. 

Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsurla ilgili ikinci düzeydeki cevap-
lar dikkate alındığında söz konusu üç unsura ilave olarak “vatandaşlık bağı”nın 
(%11,7) öne çıktığı fakat sıralamada bir değişme yaşandığı gözlenmektedir (TAB-
LO-7.1). Darbe girişimi öncesi veya sonrasında “milliyet duygusu” birinci sıradadır 
ve değişim yoktur. Fakat buna karşılık “din” %22,8’den %10,2’ye gerilerken, “top-
rak/vatan” birliği %22,1’den %29,9’a yükselmiştir. “vatandaşlık bağı”, “din” unsuru-
nu geçerek %8,7’den %11,7’ye yükselmiştir.

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir?” sorusuna ilişkin verilen tüm 
cevaplar, TABLO-7.1’de karşılaştırılmaktadır.

Darbe sonrası “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin gençle-
rin cevaplarında en yüksek oranın (Tercih-2’de) %29,9 “toprak/vatan birliği” ve 
%29,9 “milliyet duygusu” olması, gençlerdeki geleceğe dönük eğilimin işaretleri 
olarak değerlendirilmelidir.

Sosoyolojik savaş amaçlı 15 Temmuz Askeri Darbe girişimi sonrasında şer itti-
fakına ve Truva atı/taşeron olarak kullandıkları FETÖ’ya karşı verilen mücadele-
de, gerekli hassasiyet gösterilmez, hak ve adalete uygun davranılmaz ise, gençlikte 
çok ciddi bir zihinsel kaymanın meydana geleceği göz ardı edilmemelidir.
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TABLO-7.1: Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur1

DÖNEM

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (%)
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15 Temmuz Öncesi 3665 48,1 2,8 21,1 2,3 4,0 17,0 4,7
15 Temmuz Sonrası 1290 61,7 3,6 8,6 2,3 4,2 15,4 4,1

Değişim +13,6 +0,8 -12,5 0 +0,2 -1,6 -0,6
Toplam-Ortalama 4955 51,6 3,0 17,9 2,3 4,0 16,6 4,6

Te
rc

ih
 2

15 Temmuz Öncesi 2901 22,1 6,0 22,8 5,2 8,7 30,0 5,2
15 Temmuz Sonrası 1037 29,9 7,0 10,2 6,1 11,7 29,9 5,2

Değişim +7,8 +1 -12,6 +0,9 +3 -0,1 0
Toplam-Ortalama 3938 24,2 6,3 19,5 5,4 9,5 30,0 5,2

Darbe sonrasında gençlere “Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” ek 
sorusu iki tercihli olarak yöneltilmiştir. “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önem-
li unsur nedir?” sorusunda, “toprak/vatan birliği, dil birliği, din, tarih birliği, vatan-
daşlık bağı, milliyet duygusu, Atatürk” şıkları yer alırken; “Türkiye’nin en önemli 
ortak değeri nedir?” sorusunda, “bayrak, vatan, devlet, din, Atatürk, laiklik” şıkları 
yer almıştır. Böylece çapraz sorgulama ve test yapabilme imkânı öngörülmüş, her iki 
soruya verilen cevaplardan en önemli toplumsal temel değer ya da ortak payda elde 
edilmeye çalışılmıştır.

Darbe girişimi sonrasında gerek birinci düzeydeki (Tercih-1) ve gerekse ikinci dü-
zeydeki (Tercih-2) “toplam” cevaplar dikkate alındığında, katılımcıların “Bayrak”, 
“Vatan”, “Din” olmak üzere üç özelliği ön plana çıkardıkları tespit edilmiştir (TAB-
LO-7.2). Önem sırasına göre bunlar, birinci düzeyde (Tercih-1) “vatan” (%47,7), 
“bayrak” (%30,3), “din” (%14,6); ikinci düzeyde (Tercih-2) “vatan” (%37,7), “bay-
rak” (%32,7), “din’dir” (%15,8).

Bu üç seçenek, darbe girişimi sonrası tercihler bağlamında incelendiğinde “vatan” 
unsuru %47,7’den %37,7’ye düşmüş, “bayrak”unsuru %30,3’ten %32,7’ye yüksel-
miş ve “din” unsuru ise %14,6’dan %15,8’e yükseldiği görülmektedir. 

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir?” sorusuna verilen cevap-
larla “Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” sorusuna verilen cevaplar kar-
şılaştırıldığında, oranlar değişmekle beraber, “Vatan”, “Bayrak” “Din”, “Milliyet 
duygusu” ve “Vatandaşlık bağı” olmak üzere beş ana değerin öne çıktığı görülmek-
tedir (TABLO-7.3)…

1 (Tercih-1: X2: 122,842; C:0,156; P:0,000); (Tercih-2: X2: 90,332 C:0,150; P:0,000)
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“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir?” sorusuna verilen cevaplar-
da (Tercih-1, Tercih-2) “vatan” unsuru sırasıyla %61,7, %29,9 iken; “Türkiye’nin 
en önemli ortak değeri nedir?” sorusuna verilen cevaplarda “vatan” unsuru sırasıyla 
%47,7, %37,7 olmuştur. Bunun nedeni, “Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” 
sorusundaki şıklarda “bayrak” unsurunun yer almış olması olabilir. 

15 Temmuz sonrası halkın askeri darbeye, ellerindeki bayrakları sallayarak 
“Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber” diye bağırarak tepki koyması, gösteri yapmış 
olması, gençlerdeki hem bayrak hem de din duygusunu kuvvetlendirmiş olabilir. 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, en önemli ortak değer sorusunun şıklarında 
“Milliyet duygusu” unsurunun yer almamış olması, “din” unsurunun daha da öne 
çıkmasını sağlamış olabilir. Dolayısyla “milliyet duygusu” unsuru, süreç iyi yöneti-
lemezse, “din” unsuruna zarar verebilir. TABLO-7.2’de, Milliyet duygusunun soru 
şıklarında yer almadığını göz önüne aldığımızda, “din” unsuruna ilişkin tercihler-
de düzgün bir artışın olduğu görülmektedir. 

Her halükârda 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminde dini cemaat özelliği çok 
öne çıkan bir örgütün (FETÖ), NATO ile birlikte yer almış olması, dinin önemine 
ilişkin duyguların zayıflamasına sebebiyet vermiş olabilir. 

TABLO-7.2: Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri

Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)
Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Tercih-1 30,3 47,7 2,9 14,6 3,9 0,6
Tercih-2 32,7 37,7 8,2 15,8 2,9 2,7

TABLO-7.3: 15 Temmuz Darbe Sonrası Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur İle 
Türkiye’nin En Önemli Ortak Değerine İlişkin Tercihlerin Karşılaştırılması

Sorular
        A-Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur
        B-Türkiye’nin en önemli ortak değeri (%)

Sayı Vatan Birliği Bayrak Din Milliyet Duygusu Vatandaşlık Bağı

A
Tercih 1 1290 61,7 8,6 15,4 4,2
Tercih 2 1037 29,9 10,2 29,9 11,7

B
Tercih 1 47,7 30,3 14,6
Tercih 2 37,7 32,7 15,8

7.1.2. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi Sonrası Gençlerin “Türkiye’yi Bir Arada Tutan En 
Önemli Unsura” ve “Türkiye’nin En Önemli Ortak Değerine” İlişkin Düşüncelerinin Demografik 
Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin “Sizce Türkiye’yi bir 

arada tutan en önemli unsur nedir?” ve “Türkiye’nin en önemli ortak değeri 
nedir?” (Darbe sonrası ek soru) sorularına gençlerin verdiği cevaplar, demografik 
özelliklerden, “cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim durumuna, eğitim öğretim alanına, 
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mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık olarak eline geçen paraya, ya-
şanan konuta, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere, şu anda yaşanılan yere ve 
bölgelere” bağlı olarak aşağıda incelenmektedir. 

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevapları, cinsiyete bağlı ola-
rak incelediğimizde sonuçlar, genel dağılıma uygundur (TABLO-7.4). 

Tercihlerde %10’u referans alırsak birinci tercihte kadınların %65,3’ü “toprak/
vatan birliğini”, %16,0’sı “milliyet duygusunu”, “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli 
unsur” olarak öngörmüşlerdir. Buna karşılık erkeklerin %58,2’si “toprak/vatan birli-
ğini”, %14,9’u “milliyet duygusunu”, %13,8’i “Dini”, “Türkiye’yi bir arada tutan en 
önemli unsur” olarak öngörmüşlerdir (TABLO-7.4). 

Tercihlerde %10’u referans alırsak ikinci tercihte kadınların %28,7’si “top-
rak/vatan birliğini”, %32,8’i “milliyet duygusunu” ve %10,8 “vatandaşlık bağını”, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak öngörmüşlerdir. Buna karşılık 
erkeklerin %31,1’i “toprak/vatan birliğini”, %26,7’si “milliyet duygusunu”, %12,6’sı 
“vatandaşlık bağını” ve %11,2’si “Dini”, “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” 
olarak öngörmüşlerdir (TABLO-7.4).

İlginç olan nokta, Türkiye’de kadınlar, erkeklere nazaran daha dindar olmuş 
olmalarına rağmen dini daha düşük oranda, “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli 
bir unsur” olarak ön görmüş olmalarıdır. İkinci tercihte vatandaşlık bağının, din 
unsurunu geçmiş olması önemli bir değişimdir.

15 Temmuz İhanet hareketine karşı verilen mücadele (FETÖ ve PKK’ya karşı 
verilen mücadele) iyi yönetilemezse, ikinci tercihlerdeki, “milliyet duygusunun” 
ve “vatandaşlık bağının” dine nazaran çok daha öne çıkabilme ihtimali yüksektir. 

Türkiye’de bağlayıcı unsur olarak dinin zayıflayıp kavmiyetçi akımların kuv-
vetlenmesi, Türkiye’nin geleceği açısından çok ciddi bir tehlikedir.

TABLO-7.4: Cinsiyete Göre Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur

Cinsiyet

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (Lütfen en fazla İKİ seçe-
neği 1,2 şeklinde önem sırasını belirterek işaretleyiniz) (%)

Toprak/
Vatan 
Birliği

Dil Birliği Din Tarih 
Birliği

Vatandaşlık 
Bağı

Milliyet 
Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 

1

Kadın 65,3 4,2 3,3 2,0 4,2 16,0 4,9
Erkek 58,2 3,1 13,8 2,6 4,1 14,9 3,4
Ortalama 61,7 3,6 8,6 2,3 4,2 15,4 4,1

Te
rc

ih
 

2

Kadın 28,7 7,8 9,3 5,0 10,8 32,8 5,4
Erkek 31,1 6,2 11,2 7,2 12,6 26,7 5,0
Ortalama 29,9 7,0 10,2 6,1 11,7 29,9 5,2
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Türkiye’nin en önemli ortak 
değeri nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, cinsiyete bağlı olarak incele-
diğimizde sonuçların, genel dağılımla uyumlu olduğu görülmektedir (TABLO-7.5). 

Tercihlerde %10’u referans alırsak birinci tercihte kadınların %30,8’i bayrağı, 
%48,0’i vatanı, %14,5’i dini, “Türkiye’nin en önemli ortak değeri” olarak öngör-
müşlerdir. Buna karşılık erkeklerin %29,8’i bayrağı, %47,4’ü vatanı, %14,8’i dini 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri” olarak öngörmüşlerdir (TABLO-7.5). 

Tercihlerde %10’u referans alırsak ikinci tercihte kadınların %32,1’i bayrağı, 
%38,0’i vatanı, %15,4’ü dini “Türkiye’nin en önemli ortak değeri” olarak öngö-
rürken; erkeklerin %33,3’ü bayrağı, %37,4’ü vatanı, %16,1’i dini “Türkiye’nin en 
önemli ortak değeri” olarak öngörmüşlerdir (TABLO-7.5). 

“Türkiye’nin en önemli ortak değeri” konusunda cinsiyetler arasında dikkate de-
ğer bir farklılaşma söz konusu değildir.

Darbenin ana aktörü olarak öne çıkmış olan FETÖ’nün dini kimliği, buna 
sebebiyet vermiş olabilir. Bununla beraber bunun sebebinin araştırılmasında 
fayda vardır. 

15 Temmuz İhanet Hareketine karşı verilen mücadele (FETÖ ve PKK’ya kar-
şı verilen mücadele) iyi yönetilemezse, ikinci tercihlerdeki, milliyet duygusu-
nun çok daha öne çıkabilme ihtimali yüksektir. 

Türkiye’de bağlayıcı unsur olarak dinin zayıflayıp kavmiyetçi akımların kuv-
vetlenmesi, Türkiye’nin geleceği açısından çok ciddi bir tehlikedir.

En dikkat çekici nokta, gerek 15 Temmuz darbe öncesi ve gerekse Darbe sonrası 
Laik kimliği benimseme oranları yüksek olmuş olmasına rağmen Darbe sonrasın-
da Laikliğin, “Türkiye’nin en önemli ortak değeri” olarak öngörülmemiş olması, 
ortalama değerin %3’ler cıvarında olmasıdır.

TABLO-7.5: Cinsiyete Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri

Cinsiyet
Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)

Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Te
rc

ih
 

1

Kadın 30,8 48,0 3,1 14,5 2,8 0,7
Erkek 29,8 47,4 2,7 14,8 5,0 0,4
Ortalama 30,3 47,7 2,9 14,6 3,9 0,6

Te
rc

ih
 

2

Kadın 32,1 38,0 9,2 15,4 3,0 2,3
Erkek 33,3 37,4 7,2 16,1 2,8 3,1
Ortalama 32,7 37,7 8,2 15,8 2,9 2,7

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsuru” yaşa göre analiz ettiğimizde, 
yaş grupları arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, toprak/
vatan birliği, milliyet duygusu, vatandaşlık bağı ve din en önemli unsur olarak öne 
çıkmaktadır (TABLO-7.6).
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Yaş ile gençlerin “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin görüşleri 
arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir?” sorusunu, 19-22 yaş grubundaki 
gençlerin %67,1’i toprak/vatan birliği, 23–25 yaş grubunun %11,8’i Din, 15–18/19-
22 yaş grubunun %17,1’i milliyet duygusu olarak cevaplandırmışlardır. İkinci ter-
cihte bu soruyu 15-18 yaş grubundaki gençlerin %37,2’si toprak/vatan birliği, 23–25 
yaş grubunun %13,1’i Din, 19-22 yaş grubunun %36,6’sı milliyet duygusu ve 23-25 
yaş grubunun %15,5’i vatandaşlık bağı olarak cevaplandırmışlardır. 

Yaşa bağlı olarak “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”a ilişkin gençlerin 
cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-7.6’da görülmek-
tedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte yaşa göre “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” 
toprak/vatan birliği diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %55,4-67,1, %20,0-39,2, 
din diyenlerin değişim bandı %4,5-11,8, %6,7-13,1, milliyet duygusu diyenlerin 
değişim bandı %1,2-17,1, %26,5-36,6’dır.

İkinci tercihte en ilginç olan değişim, vatandaşlık bağının “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur” olarak dinden daha fazla, (ikinci tercihte değişim bandı %7,7-
15,5) öne çıkmış olmasıdır.

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin 
değişim bantlarının uzunlukları, “toprak/vatan birliği” diyenlerde sırasıyla %11,7, 
%19,2, “milliyet duygusu” diyenlerde %15,9, %10,1, “din” diyenlerde %7,3, %6,4 
ve “vatandaşlık bağı” diyenlerde %2, %7,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%11,7) zihinlerinin biraz karışık, “milliyet duygusu” diyenlerin (%15,9) zihinleri-
nin biraz fazla karışık olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%19,2) zihinlerinin çok karışık, “milliyet duygusu” diyenlerin (%10,1) zihinlerinin 
biraz karışık olduğu görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda net olduğu söylenebilir.
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Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, gerek birinci ve gerekse ikin-
ci tercihlerde 15-22 yaş grubundaki gençlerin dini, “Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur” arasında görmemiş olmalarıdır. Birinci ve ikinci tercihlerde, 
sırasıyla 15-18 yaş grubundaki gençlerin %4,5’i ve %6,7’si; 19-22 yaş grubunda-
ki gençlerin, sırasıyla %5,1’i ve %8,7’sinin dini, “Türkiye’yi bir arada tutan en 
önemli unsur” arasında görmektedirler.

Bu yaş grubu, her iki tercihte de milliyet duygusunu, “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur” olarak en yüksek oranda öngörmüşlerdir: Birinci ter-
cihte 15-18 yaş grubu %17,1, 19-22 yaş grubu %17,1; ikinci tercihte 15-18 yaş 
grubu %30,9, 19-22 yaş grubu %36,6.

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyine din derslerinin konmuş olması ve pek 
çok imam hatip lisesinin açılmış olmasına rağmen böyle bir sonucun ortaya 
çıkmış olması, gerçekten düşündürücüdür. 

Bu konunun özel bir çalışma olarak ele alınıp incelenmesi gerekmektedir.

TABLO-7.6: Yaşa Göre Türkiye’yi Birarada Tutan En Önemli Unsur

YAŞ

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (%)
Toprak/
Vatan 
Birliği

Dil
Birliği Din Tarih

Birliği
Vatandaşlık

Bağı
Milliyet

Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 1

15 -18 64,1 3,7 4,5 2,4 4,1 17,1 4,1
19 -22 67,1 3,2 5,1 2,8 3,7 17,1 0,9
23 -25 55,4 2,8 11,8 3,7 5,6 15,8 5,0
26 -30 62,3 4,3 10,1 1,2 3,6 1,2 4,9

Ortalama 61,7 3,6 8,6 2,3 4,2 15,4 4,1
Değişim Bandı 
(Min-Max) 55,4-67,1 2,8-4,3 4,5-

11,8 1,2-3,7 3,6-5,6 1,2-17,1 0,9-5,0

Bant Uzunluğu 11,7 1,5 7,3 2,5 2 15,9 4,1

Te
rc

ih
 2

15 -18 39,2 6,7 6,7 5,2 7,7 30,9 3,6
19 -22 27,9 8,7 8,7 3,5 11,0 36,6 3,5
23 -25 20,0 7,3 13,1 9,4 15,5 26,5 8,2
26 -30 32,2 6,3 10,8 5,6 11,5 28,6 4,9

Ortalama 29,9 7,0 10,2 6,1 11,7 29,9 5,2
Değişim Bandı 
(Min-Max) 20,0-39,2 6,3-8,7 6,7-

13,1 3,5-9,4 7,7-15,5 26,5-36,6 3,5-8,2

Bant Uzunluğu 19,2 2,4 6,4 5,9 7,8 10,1 4,7
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Artma Artma

“Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” sorusunu yaşa göre analiz ettiği-
mizde, yaş grupları arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 
“bayrak, vatan, din” en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır (TABLO-7.7).
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Yaş ile gençlerin “Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” sorusuna verdikleri 
cevaplar arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” sorusunu, 15–18/26-30 yaş grubunun 
%31,8’i/%31,0’i bayrak, 19-22 yaş grubundaki gençlerin %52,7’si vatan, 15–18/23–
25 yaş grubunun %16,7/%16,5’i Din olarak cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte bu 
soruyu, 15–18/26-30 yaş grubunun %34,4/%33,8’i bayrak, 26–30 yaş grubundaki 
gençlerin %39,6’sı “vatan”, 15–25 yaş grubunun %16,7-/ %16,8’i “din” olarak cevap-
landırmışlardır. 

Yaşa bağlı olarak “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin gençlerin cevap-
larının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-7.7’de görülmektedir. 
Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte yaşa göre “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” “bay-
rak” diyenlerin değişim bandı sırasıyla, %28,8-31,8, %30,6-34,4, “vatan” diyenlerin 
değişim bandı, sırasıyla, %46,6-52,7, %34,8-39,6, “din” diyenlerin değişim bandı, 
sırasıyla, %12,4-16,7, %14,2-16,8’dir.

Birinci ve ikinci tercihlerde, “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin deği-
şim bantlarının uzunlukları, “bayrak” diyenlerin, sırasıyla, %3, %3,8, “vatan” diyen-
lerin sırasıyla, %6,1, %4,8, “din” diyenlerin %4,3, %2,6’dır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gerek birinci ve gerekse ikinci tercihlerde değişim bantlarının uzunlukları 
%10’dan küçüktür. Dolayısyla bütün grupların homojen olduğu, grup fertlerinin 
zihinlerinin verdiği kararda net olduğu söylenebilir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, ikinci tercihte 19-22 yaş grubundaki gençlerin 
%10,6’sının devleti, “Türkiye’nin en önemli ortak değeri arasında kabul etmiş olma-
sıdır.
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TABLO-7.7: Yaşa Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri

Yaş
Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)

Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Te
rc

ih
 1

15 -18 31,8 46,9 1,2 16,7 2,7 0,8
19 -22 28,8 52,7 2,2 12,4 3,5 0,4
23 -25 29,1 46,7 3,7 16,5 3,4 0,6
26 -30 31,0 46,6 3,5 13,4 5,0 0,6

Ortalama 30,3 47,7 2,9 14,6 3,9 0,6
Değişim Bandı (Min-Max) 28,8-31,8 46,6-52,7 1,2-3,7 12,4-16,7 2,7-5 0,4-0,8
Bant Uzunluğu 3 6,1 2,5 4,3 2,3 0,4

Te
rc

ih
 2

15 -18 34,4 34,8 6,0 16,8 4,4 3,6
19 -22 30,6 35,6 10,6 16,7 2,8 3,7
23 -25 31,3 38,3 8,3 16,8 2,9 2,4
26 -30 33,8 39,6 8,2 14,2 2,1 2,1

Ortalama 32,7 37,7 8,2 15,8 2,9 2,7
Değişim Bandı (Min-Max) 30,6-34,4 34,8-39,6 6-10,6 14,2-16,8 2,1-4,4 2,1-3,6
Bant Uzunluğu 3,8 4,8 4,6 2,6 2,3 1,5

Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim du-
rumuna bağlı olarak incelenmiştir.

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsu-
ra” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsuru”, eğitim/öğretim durumuna göre 
analiz ettiğimizde, eğitim/öğretim grupları arasında farklılık olmakla birlikte genel 
dağılıma uygun olarak, toprak/vatan birliği, milliyet duygusu ve din birinci tercihte; 
ilave olarak vatandaşlık bağı ikinci tercihte en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır 
(TABLO-7.8).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu so-
ruyu eğitim/öğretim durumu ön lisans olan gençlerin %72,8’i “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur” olarak “toprak/vatan birliği”, yüksek lisans/doktora olanların 
%26,0’sı “din”, ilköğretim/ortaokul olanların %23,4’ü “milliyet duygusu” olarak ce-
vaplandırmışlardır. İkinci tercihte bu soruyu eğitim/öğretim durumu, lise olan genç-
lerin %48,1’i “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak “toprak/vatan bir-
liği”, lisans olanların %24,3’ü “din”, ön lisans olanların %32,7’si “milliyet duygusu”, 
ön lisans olanların %17,5’i “vatandaşlık bağı”, ön lisans olanların %10,2’si “dil birli-
ği” ve ilköğretim/ortaokul olanların %10,6’sı “Atatürk” olarak cevaplandırmışlardır. 

İkinci tercihte dil birliği, vatandaşlık bağı ve Atatürk, “Türkiye’yi bir arada tu-
tan en önemli unsurlar” arasında yer almıştır. Eğitim/öğretim durumu ilköğretim/
ortaokul olanların Atatürk’ü, ön lisans olanların dil birliği ve vatandaşlık bağını “en 
önemli unsur” olarak görmelerinin sebebi araştırılması gerekir.
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Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli 
unsur”a ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) 
TABLO-7.8’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte eğitim/öğretim durumuna göre “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur”, toprak/vatan birliği diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, 
%40,6-72,8; %18,8-48,1, din diyenlerin değişim bandı %0,0-26,0; %0,0-24,3, mil-
liyet duygusu diyenlerin değişim bandı %11,5-23,4; %26,7-32,7 ve vatandaşlık 
bağı diyenlerin değişim bandı %2,8-6,3; %8,4-17,5’dir. 

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin 
değişim bantlarının uzunlukları, “toprak/vatan birliği” diyenlerde, sırasıyla %32,2, 
%29,3, “milliyet duygusu” diyenlerde %11,9, %6, “din” diyenlerde %26, %24,3 ve 
“vatandaşlık bağı” diyenlerde %3,5, %9,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%32,2) zihinlerinin çok karışık, “milliyet duygusu” diyenlerin (%11,9) zihinlerinin 
biraz karışık, “din” diyenlerin (%26) zihinlerinin fazla karışık olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%29,3) ve “din” diyenlerin (%24,3) zihinlerinin çok karışık olduğu görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, gerek birinci ve gerekse ikin-
ci tercihlerde eğitim/öğretim durumu, ilköğretim/ortaokul (%0,0; %0,0), lise 
(%0,0; %0,0) ve ön lisans (%0,0; %2,3) olan gençlerin dini, “Türkiye’yi bir ara-
da tutan en önemli unsur” arasında görmemiş olmalarıdır. 

Bu eğitim/öğretim grupları, özellikle ikinci tercihte de milliyet duygusunu, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak en yüksek oranda öngör-
müşlerdir.

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyine din derslerinin konmuş olması ve pek 
çok imam hatip lisesinin açılmış olmasına rağmen böyle bir sonucun ortaya 
çıkmış olması, gerçekten düşündürücüdür. 

Bu sonuç, yaşa bağlı yapılan değerlendirme sonuçları ile tamamen örtüşmektedir. 
15-22 yaş grubundaki gençler, dini “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” 
olarak öngörmemişlerdir.
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Bu konunun özel bir çalışma olarak ele alınıp incelenmesi gerekmektedir.

TABLO-7.8: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (%)
Toprak/
Vatan 
Birliği

Dil
Birliği Din Tarih

Birliği
Vatandaşlık

Bağı
Milliyet

Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 1

İlköğretim/Ortaokul 62,5 4,7 0,0 0,0 6,3 23,4 3,1
Lise 68,6 6,0 0,0 0,9 4,3 14,9 5,4
Ön Lisans 72,8 4,0 0,0 3,2 5,4 11,5 3,2
Lisans 51,7 2,1 20,0 2,8 2,8 16,9 3,7
Yüksek Lisans/Doktora 40,6 0,0 26,0 4,2 4,2 19,8 5,2

Ortalama 59,24 3,36 9,20 2,22 4,6 17,30 4,12
Değişim Bandı
(Min-Max) 40,6-72,8 0,0-6.0 0,0-

26,0 0,0-4,2 2,8-6,3 11,5-23,4 3,1-5,4

Bant Uzunluğu 32,2 6 26 4,2 3,5 11,9 2,3

Te
rc

ih
 2

İlköğretim/Ortaokul 34,0 4,3 0,0 8,5 12,8 29,8 10,6
Lise 48,1 6,4 0,0 4,4 9,5 27,1 4,4
Ön Lisans 25,8 10,2 2,9 5,8 17,5 32,7 5,1
Lisans 18,8 5,8 24,3 7,0 8,4 30,7 4,9
Yüksek Lisans/Doktora 21,3 5,3 18,7 8,0 13,3 26,7 6,7

Ortalama 29,60 6,4 9,18 6,74 12,3 29,4 6,34
Değişim Bandı (Min-
Max) 18,8-48,1 4,3-

10,2
0,0-
24,3 4,4-8,5 8,4-17,5 26,7-32,7 4,4-10,6

Bant Uzunluğu 29,3 5,9 24,3 4,1 9,1 6 6,2
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Artma Artma Artma

“Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” sorusunu eğitim/öğretim duru-
muna göre analiz ettiğimizde, eğitim/öğretim grupları arasında farklılık olmakla bir-
likte genel dağılıma uygun olarak, bayrak, vatan, din en önemli unsur olarak öne 
çıkmaktadır (TABLO-7.9).

Eğitim/öğretim durumu ile gençlerin “Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” 
sorusuna verdikleri cevaplar arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” sorusunu, eğitim/öğretimi durumu ön 
lisans olan gençlerin %35,5’i bayrak, ilköğretim/ortaokul olan gençlerin %52,7’si 
vatan, yüksek lisans/doktora olan gençlerin %24,5’i din, olarak cevaplandırmışlar-
dır. İkinci tercihte bu soruyu, eğitim/öğretim durumu lisans olan gençlerin %33,6’sı 
bayrak, ön lisans olan gençlerin %42,3’ü vatan, ilköğretim/ortaokul olan gençlerin 
%25,4’ü din ve lise olan gençlerin %10,2’si devlet olarak cevaplandırmışlardır. 

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” 
ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-
7.9’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Birinci ve ikinci tercihte eğitim/öğretim durumuna göre “Türkiye’nin en önemli 
ortak değerine” bayrak diyenlerin değişim bandı sırasıyla, %14,3-35,5, %28,4-33,6, 
vatan diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %45,7-55,1, %33,8-42,3, din diyenlerin 
değişim bandı, sırasıyla, %13,0-24,5, %12,1-25,4’tür.

Birinci ve ikinci tercihlerde, “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin deği-
şim bantlarının uzunlukları, bayrak diyenlerin, sırasıyla, %15,2, %5,2, vatan diyen-
lerin sırasıyla, %9,4, %8,5, din diyenlerin %11,5, %13,3’tür.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değerine”, “bayrak” diyenlerin (%15,2) ve “din” diyen-
lerin (%11,5) zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değerine”, “din” diyenlerin (%13,3) zihinlerinin biraz 
karışık olduğu görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.

Birinci ve ikinci tercihte, eğitim/öğretim durumu, ilköğretim/ortaokul 
(%0,0; %0,0), lise (%0,0; %0,0) ve ön lisans (%0,0; %2,3) olan gençlerin dini, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” arasında görmemişlerdir. Ancak 
birinci ve ikinci tercihte, eğitim/öğretim durumu, ilköğretim/ortaokul (%13; 
%25,4), lise (%14; %16,5) ve ön lisans (%13,4; %12,1) olan gençler dini, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri” olarak görmektedirler. 

Bunun sebebi nedir?
TABLO-7.8 ve TABLO-7.9 incelendiğinde bu gruplar tarafından “milliyet 

duygusu”nu, yüksek oranda [ilköğretim/ortaokul (%23,4; %29,8), lise (%14,9; 
%27,1), ön lisans (%11,5; %32,7)] “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” 
olarak görmüş olmaları olabilir.
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TABLO-7.9: Eğitim/Öğretim Durumu Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)
Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Te
rc

ih
 1

İlköğretim/Ortaokul 21,7 55,1 1,4 13,0 5,8 2,9
Lise 29,3 49,6 2,1 14,0 4,5 0,5
Ön Lisans 35,5 45,7 2,7 13,4 2,2 0,5
Lisans 31,6 45,9 3,2 14,3 4,8 0,2
Yüksek Lisans/Doktora 14,3 51,0 6,1 24,5 3,1 1,0

Ortalama 30,3 47,7 2,9 14,6 3,9 0,6
Değişim
Bandı (Min-Max) 14,3-35,5 45,7-55,1 1,4-6,1 13,0-24,5 1,5-4,3 2,1-6

Bant Uzunluğu 15,2 9,4 4,7 11,5 2,8 3,9

Te
rc

ih
 2

İlköğretim/Ortaokul 28,4 34,3 4,5 25,4 1,5 6,0
Lise 33,2 33,8 10,2 16,5 3,3 3,0
Ön Lisans 31,8 42,3 8,2 12,1 3,1 2,5
Lisans 33,6 38,4 7,5 15,9 2,3 2,3
Yüksek Lisans/Doktora 33,0 35,1 6,4 19,1 4,3 2,1

Ortalama 32,7 37,7 8,2 15,8 2,9 2,7
Değişim Bandı
(Min-Max) 28,4-33,6 33,8-42,3 6,4-10,2 12,1-25,4 1,5-4,3 2,1-6

Bant Uzunluğu 5,2 8,5 4,2 13,3 2,8 3,9
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim ala-
nına bağlı olarak incelenmiştir.

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsuru” eğitim/öğretim alanına göre 
analiz ettiğimizde, eğitim/öğretim alanı grupları arasında farklılık olmakla bir-
likte genel dağılıma uygun olarak, “toprak/vatan birliği, milliyet duygusu ve 
din” birinci tercihte; ilave olarak “vatandaşlık bağı” ikinci tercihte en önemli 
unsur olarak öne çıkmaktadır (TABLO-7.10).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu so-
ruyu eğitim/öğretim alanı, sağlık olan gençlerin %75,6’sı “Türkiye’yi bir arada tu-
tan en önemli unsur” olarak toprak/vatan birliği, spor olanların %24,8’i din, genel 
olanların %20,4’ü milliyet duygusu olarak cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte bu 
soruyu eğitim/öğretim alanı, teknik alan olan gençlerin %41,3’ü “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur” olarak toprak/vatan birliği, spor olanların %28,2’si din, imam 
hatip/ilahiyat olanların %34,1’i milliyet duygusu, sağlık olanların %21,0’i vatandaş-
lık bağı ve sağlık olanların %11,2’si dil birliği olarak cevaplandırmışlardır. 
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Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”a 
ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) 
TABLO-7.10’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte eğitim/öğretim alanına göre “Türkiye’yi bir arada tutan en 
önemli unsur”, toprak/vatan birliği diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %51,3-75,6; 
%14,1-32,0, din diyenlerin değişim bandı %0,0-24,8; %2,1-28,2, milliyet duygusu 
diyenlerin değişim bandı %11,1-20,4; %22,6-34,1 ve vatandaşlık bağı diyenlerin 
değişim bandı %1,7-5,8; %7,1-21,0’dir. 

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin 
değişim bantlarının uzunlukları, “toprak/vatan birliği” diyenlerde sırasıyla %24,3, 
%17,9, “din” diyenlerde %24,8, %26,1, “milliyet duygusu” diyenlerde %9,3, %11,5 
ve “vatandaşlık bağı” diyenlerde %4,1, %13,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%24,3) ve “din” diyenlerin (%24,8) zihinlerinin çok karışık olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%17,9) zihinlerinin biraz fazla karışık, “milliyet duygusu” diyenlerin (%11,5) zi-
hinlerinin biraz karışık, “din” diyenlerin (%26,1) zihinlerinin çok karışık ve “va-
tandaşlık bağı” diyenlerin (%13,9) zihinlerininı biraz karışık olduğu görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta gerek birinci ve gerekse ikin-
ci tercihlerde eğitim/öğretim alanı imam hatip/ilahiyat olan gençlerin dini, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” arasında düşük oranda (%3,6; 
%13,7) görmüş olmalarıdır. Bu grup, özellikle ikinci tercihte milliyet duygu-
sunu, “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak en yüksek oranda 
(%34,1) öngörmüştür.

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyine din derslerinin konmuş olması ve pek 
çok imam hatip lisesinin açılmış olmasına rağmen böyle bir sonucun ortaya 
çıkmış olması, gerçekten düşündürücüdür. 

Bu konunun özel bir çalışma olarak ele alınıp incelenmesi gerekmektedir.
Dikkat çekici diğer bir nokta, eğitim/öğretim alanı spor olan gençlerin, dini, 

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” arasında yüksek oranda (%24,8; 
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%28,2) öngörmüş olmalarıdır. Bu durum, Dindar, İslâmcı, Müslüman kimlik ter-
cihlerindeki sonuçlarla uyum içerisindedir. 

İkinci tercihlerde, vatandaşlık bağı dine nazaran daha etkin duruma gelmek-
tedir.

TABLO-7.10: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur

Eğitim/Öğretim 
Alanı

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (%)
Toprak/
Vatan 
Birliği

Dil
Birliği Din Tarih

Birliği
Vatandaşlık

Bağı
Milliyet

Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 1

Teknik Alan 62,6 6,3 0,0 2,4 4,4 18,4 5,8
Sağlık 75,6 5,6 0,0 3,3 1,7 11,1 2,8
Sosyal 56,6 0,6 15,1 4,4 4,4 13,8 5,0
İmam Hatip/İlahiyat 70,9 4,0 3,6 0,9 4,5 13,5 2,7
Genel 52,4 2,6 13,6 0,0 5,8 20,4 5,2
Spor 51,3 4,3 24,8 2,6 2,6 12,8 1,7

Ortalama 51,3 3,6 9,0 2,4 4,0 15,1 4,1
Değişim Bandı
(Min-Max) 51,3-75,6 0,6-6,3 0,0-24,8 0,0-4,4 1,7-5,8 11,1-20,4 1,7-5,8

Bant Uzunluğu 24,3 5,7 24,8 4,4 4,1 9,3 4,1

Te
rc

ih
 2

Teknik Alan 41,3 7,7 4,5 6,5 12,9 22,6 4,5
Sağlık 23,8 11,2 2,1 3,5 21,0 30,8 7,7
Sosyal 32,0 3,6 13,2 7,8 11,0 28,5 3,9
İmam Hatip/İlahiyat 25,8 7,7 13,7 2,7 9,9 34,1 6,0
Genel 32,0 8,0 6,7 8,0 8,7 31,3 5,3
Spor 14,1 10,6 28,2 7,1 7,1 32,9 0,0

Ortalama 29,6 7,3 10,6 6,0 11,8 29,7 4,8
Değişim Bandı 
(Min-Max) 14,1-32,0 3,6-11,2 2,1-28,2 2,7-8.0 7,1-21,0 22,6-34,1 0,0-7,7

Bant Uzunluğu 17,9 7,6 26,1 5,3 13,9 11,5 7,7
Sonuç - azalma + artma + artma + artma + artma + artma + artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Türkiye’nin en önemli ortak 
değeri nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim alanına bağlı 
olarak incelenmiştir.

Eğitim/öğretim alanı ile gençlerin “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’nin en önemli ortak değerini” eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiği-
mizde, eğitim/öğretim alanı grupları arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılı-
ma uygun olarak, birinci ve ikinci tercihlerde (> %10) “bayrak, vatan, din” en önemli 
ortak değer olarak öne çıkmaktadır (TABLO-7.11).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte eğitim/
öğretim alanı, spor/sağlık olan gençlerin %34,7’si / %34,6’sı “Türkiye’nin en önemli 
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ortak değeri nedir? sorusunu bayrak olarak, teknik alan/sosyal olanların %48,8’i/ 
%48,8’i vatan olarak, sporolanların %18,3’ü din olarak cevaplandırmışlardır.

İkinci tercihte “Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” sorusunu eğitim/öğ-
retim alanı, spor/sağlık olan gençlerin %34,7’si/ %34,6’sı bayrak olarak, teknik alan/
sosyal olanların %38,8’i vatan olarak, spor olanların %18’3’ü din olarak cevaplan-
dırmışlardır. 

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” iliş-
kin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) TABLO-
7.11’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte eğitim/öğretim alanına göre “Türkiye’nin en önemli or-
tak değeri”, bayrak diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %28,2-31,9, %30,8-34,7, 
vatan diyenlerin değişim bandı %44,1-48,8 %35-40,9, din diyenlerin değişim bandı 
%11,3-18,3; %12,9-18’dir.

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin deği-
şim bantlarının uzunlukları, bayrak diyenlerde sırasıyla %3,7, %3,9, vatan diyenler-
de %4,7, %5,9, din diyenlerde %7, %5,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta birinci tercihte, eğitim/öğre-
tim alanı imam hatip/ilahiyat olan gençlerin, %14,8’inin dini, “Türkiye’nin en 
önemli ortak değeri” arasında görürken; %3,6’sının dini, “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur” arasında görmüş olmalarıdır. %11,2’lik bir azalma söz 
konusudur. Gençlerin %13,5’i, milliyet duygusunu “Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur” arasında görmektedirler. “Türkiye’nin en önemli ortak değe-
rini” din olarak öngörenlerin bir kısmının milliyet duygusuna öncelik verme 
ihtimali söz konusu olabilir. %11,2’lik bir azalmanın buradan kaynaklandığı 
söylenebilir. 

Dikkat çekici diğer bir nokta, eğitim/öğretim alanı spor olan gençlerin, bi-
rinci tercihte dini, “Türkiye’nin en önemli ortak değeri” arasında en yüksek 
oranda (%18,3) öngörmüş olmalarıdır. Bu durum, Dindar, İslâmcı, Müslüman 
kimlik tercihlerindeki sonuçlarla uyum içerisindedir. 

Dikkat çeken diğer bir nokta da, ikinci tercihte, eğitim ve öğretim alanı genel olan 
gençlerin %10’unun, spor olan gençlerin %10,5’inin “Türkiye’nin en önemli ortak de-
ğeri” arasında devleti öngörmüş olmalarıdır.
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TABLO-7.11: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri

Eğitim/Öğretim 
Alanı

Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)
Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Te
rc

ih
 1

Teknik Alan 31,3 48,8 2,1 11,3 5,0 1,7
Sağlık 31,9 47,0 2,2 15,7 3,2 0,0
Sosyal 31,8 48,8 1,9 14,5 2,8 0,3
İmam Hatip/İlahiyat 30,5 44,1 5,1 14,8 4,7 0,8
Genel 29,0 47,3 3,4 15,9 3,9 0,5
Spor 28,2 46,6 3,8 18,3 3,1 0,0

Ortalama 30,7 47,2 2,9 14,7 3,8 0,6
Değişim 
Bandı (Min-Max)

28,2-
31,9

44,1-
48,8 1,9-5,1 11,3-

18,3 2,8-5 0-1,7

Bant Uzunluğu 3,7 4,7 3,2 7 2,2 1,7

Te
rc

ih
 2

Teknik Alan 30,8 35,2 9,3 15,0 4,8 4,8
Sağlık 34,6 40,2 3,9 14,5 3,9 2,8
Sosyal 33,2 40,9 8,3 14,4 2,2 1,0
İmam Hatip/İlahiyat 31,5 38,3 9,0 18,0 1,4 1,8
Genel 33,5 35,0 10,0 16,5 3,0 2,0
Spor 34,7 35,5 10,5 12,9 2,4 4,0

Ortalama 32,9 37,9 8,5 15,3 2,9 2,5
Değişim Bandı 
(Min-Max)

30,8-
34,7 35-40,9 3,9-10,5 12,9-18 1,4-4,8 1-4,8

Bant Uzunluğu 3,9 5,9 6,6 5,1 3,4 3,8
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, mesleğe bağlı olarak 
incelenmiştir.

Meslek ile gençlerin “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin görüşle-
ri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsuru”, mesleğe göre analiz ettiğimizde, 
meslek grupları arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “top-
rak/vatan birliği, milliyet duygusu ve din” birinci tercihte; ilave olarak “vatandaşlık 
bağı, dil ve tarih birliği” ikinci tercihte önemli unsur olarak öne çıkmaktadır (TAB-
LO-7.12).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte mesle-
ği, özel sektör çalışanı olan gençlerin %73,9’u “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli 
unsur” olarak toprak/vatan birliği, memur olanların %14,8’i din, ev kadını/kızı olan-
ların %10,8’i milliyet duygusu olarak bu soruyu cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte 
mesleği, esnaf olan gençlerin %44,4’ü “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” 
olarak toprak/vatan birliği, memur olanların %20,9’u din, ev kadını/kızı olanların 
%42,2’si milliyet duygusu, özel sektör çalışanı olanların %.25,4’ü vatandaşlık bağı, 
işçi (çalışan) olanların %15,1’i dil birliği ve çalışmayan/işsiz olanların %11,9’u tarih 
birliği olarak bu soruyu cevaplandırmışlardır. 



491

GENÇLER VE TÜRKİYE

Mesleğe bağlı olarak “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”a ilişkin genç-
lerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) TABLO-7.12’de 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte mesleğe göre “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli un-
sur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %53,0-73,9; %7,5-
44,4, din diyenlerin değişim bandı %0,0-14,8; %6,3-20,9, “milliyet duygusu” diyen-
lerin değişim bandı %12,9-20,3; %12,7-42,2, “vatandaşlık bağı” diyenlerin değişim 
bandı %0,0-10,8, %7,0-25,4, “dil birliği” diyenlerin değişim bandı %1,9-7,9, %2,3-
15,1 ve “tarih birliği” diyenlerin değişim bandı %0,0-6,8, %0,0-11,9’dur.

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin 
değişim bantlarının uzunlukları, “toprak/vatan birliği” diyenlerde, sırasıyla, %20,9, 
%36,9, “din” diyenlerde %14,8, %14,6, “milliyet duygusu” diyenlerde %7,4, %29,6, 
“vatandaşlık bağı” diyenlerde %10,8, %18,4, “dil birliği” diyenlerde %6, %12,8 ve 
“tarih birliği” diyenlerde %6,8, %11,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin (%20
,9) zihinlerinin biraz fazla karışık, “din” diyenlerin (%14,8) ve “vatandaşlık bağı” 
diyenlerin (%10,8) zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%36,9) ve “milliyet duygusu” diyenlerin (%29,5) zihinlerinin çok karışık, “din” di-
yenlerin (%14,6) zihinlerinin biraz karışık ve “vatandaşlık bağı” diyenlerin (%18,4) 
zihinlerinin birazdan daha fazla karışık olduğu görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, ikinci tercihlerde hemen he-
men tüm meslek gruplarında, “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” ola-
rak milliyet duygusuna ilişkin oranların toprak/vatan birliği oranları düzeyine 
yükselmiş olmasıdır. Her iki değerde çok keskin bir değişim söz konusudur. 

FETÖ ve PKK’ya karşı verilen mücadele, çok dikkatli bir şekilde yönetile-
mezse, kavmiyetçiliğe doğru bir kayma tehlikesinin var olabilme ihtimali yük-
sektir.

Dikkat çeken bir noktada ikinci tercihlerde vatandaşlık bağının üçüncü sıra-
ya yükselmiş olmasıdır.
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TABLO-7.12: Mesleğe Göre Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur

Meslek

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (%)
Toprak/
Vatan 
Birliği

Dil
Birliği Din Tarih

Birliği
Vatandaşlık

Bağı
Milliyet

Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 1

Öğrenci 65,1 2,6 9,0 2,2 3,9 14,5 2,8
Eğitici (Öğretmen/
Öğretim Elemanı) 53,0 3,6 13,7 3,0 3,6 15,5 7,7

Çalışmayan/İşsiz 53,1 4,1 8,2 2,0 5,1 19,4 8,2
Memur 64,8 1,9 14,8 0,0 1,9 13,0 3,7
Özel Sektör Çalışanı 73,9 2,9 0,0 0,0 2,9 20,3 0,0
İşçi (Çalışan) 59,3 5,1 6,8 6,8 0,0 16,9 5,1
Ev Kadını/Kızı 63,4 4,3 0,0 4,3 10,8 12,9 4,3
Esnaf 57,0 7,9 7,3 2,0 5,3 16,6 4,0

Ortalama 61,7 3,6 8,6 2,3 4,2 15,4 4,1
Değişim Bandı
(Min-Max) 53,0-73,9 1,9-7,9 0,0-14,8 0,0-6,8 0,0-10,8 12,9-20,3 0,0-8,2

Bant Uzunluğu 20,9 6 14,8 6,8 10,8 7,4 8,2

Te
rc

ih
 2

Öğrenci 31,3 6,0 10,4 6,5 10,0 30,8 5,1
Eğitici (Öğretmen/
Öğretim Elemanı) 32,6 8,5 9,3 3,1 12,4 27,9 6,2

Çalışmayan/İşsiz 7,5 10,4 14,9 11,9 9,0 37,3 9,0
Memur 23,3 2,3 20,9 7,0 7,0 32,6 7,0
Özel Sektör Çalışanı 38,1 6,3 6,3 9,5 25,4 12,7 1,6
İşçi (Çalışan) 20,8 15,1 9,4 0,0 18,9 30,2 5,7
Ev Kadını/Kızı 21,7 6,0 7,2 8,4 12,0 42,2 2,4
Esnaf 44,4 8,1 4,8 3,2 11,3 23,4 4,8

Ortalama 29,9 7,0 10,2 6,1 11,7 29,9 5,2
Değişim Bandı 
(Min-Max) 7,5-44,4 2,3-15,1 6,3-20,9 0,0-11,9 7,0-25,4 12,7-42,2 1,6-9,0

Bant Uzunluğu 36,9 12,8 14,6 11,9 18,4 29,5 7,4
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Artma Artma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Türkiye’nin en önemli ortak de-
ğeri nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, mesleğe bağlı olarak incelenmiştir.

Meslek ile gençlerin “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin görüşleri ara-
sında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’nin en önemli ortak değerini”, mesleğe göre analiz ettiğimizde, meslek 
grupları arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “bayrak, 
vatan, din” hem birinci hem de ikinci tercihte en önemli ortak payda olarak (> %10) 
öne çıkmaktadır (TABLO-7.13).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” sorusunu, mesleği, özel sektör çalışa-
nı olan gençlerin %34,2’si “bayrak”, esnaf olanların %55,2’si “vatan”, ev kadını/kızı 
olanların %23,7’si “din” olarak cevaplandırmışlardır. 
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%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, ikinci tercihte 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir?” sorusunu, mesleği, çalışmayan/işsiz/ es-
naf olan gençlerin %44,2’si bayrak, memur olanların %47,8’i vatan, işçi (çalışan) 
olanların %23,6’sı din, esnaf olanların %11’i devlet olarak cevaplandırmışlardır.

Mesleğe bağlı olarak “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin gençlerin ce-
vaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) TABLO-7.13’te görül-
mektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte mesleğe göre “Türkiye’nin en önemli ortak değerine”, 
bayrak diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %20,4-34,2; %22,2-44,2, vatan diyenle-
rin değişim bandı, sırasıyla, %38,7-55,2; %26,3-47,8, din diyenlerin değişim bandı 
%8,2-23,7; %10,0-23,6’dır. 

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin deği-
şim bantlarının uzunlukları, bayrak diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %13,8; %22, 
vatan diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %16,5; %21,5, din diyenlerin değişim ban-
dı %15,5; %13,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değerine”, “bayrak” diyen (%13,8), “vatan” diyen 
(%13,8) ve “din” diyen grupların (%15,5) zihinlerinin biraz karışık olduğu görül-
mektedir. 

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değerine”, “bayrak “diyen (%22) ve “vatan” diyen 
(%21,5) grupların zihinlerinin çok karışık olduğu, “din” diyen grubun (%13,6) zih-
ninin ise biraz karışık olduğu görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, ikinci tercihde esnafın %11’inin “Türkiye’nin en 
önemli ortak değeri” olarak “devlet”i öngörmüş olmasıdır.
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TABLO-7.13: Mesleğe Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri

Meslek
Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)

Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik
Te

rc
ih

 1

Öğrenci 33,3 47,2 1,6 14,1 3,1 0,7
Eğitici (Öğretmen/
Öğretim Elemanı) 29,3 47,1 6,3 12,6 3,4 1,1

Çalışmayan/İşsiz 20,4 53,1 4,1 16,3 6,1 0,0
Memur 31,9 38,7 3,4 20,2 5,0 0,8
Özel Sektör Çalışanı 34,2 49,3 5,5 8,2 2,7 0,0
İşçi (Çalışan) 31,6 48,7 0,0 13,2 6,6 0,0
Ev Kadını/Kızı 27,8 42,3 2,1 23,7 4,1 0,0
Esnaf 24,5 55,2 3,7 11,7 4,3 0,6

Ortalama 30,3 47,7 2,9 14,6 3,9 0,6
Değişim 
Bandı (Min-Max)

20,4-
34,2

38,7-
55,2 0,0-6,3 8,2-23,7 2,7-6,6 0,0-1,1

Bant Uzunluğu 13,8 16,5 6,3 15,5 3,9 1,1

Te
rc

ih
 2

Öğrenci 29,4 39,9 9,6 15,5 3,1 2,5
Eğitici Öğretmen/
Öğretim Elemanı) 33,1 37,9 6,5 16,0 3,0 3,6

Çalışmayan/İşsiz 44,2 26,3 4,2 21,1 2,1 2,1
Memur 29,2 47,8 5,3 15,0 1,8 0,9
Özel Sektör Çalışanı 37,1 41,4 8,6 10,0 1,4 1,4
İşçi (Çalışan) 22,2 34,7 5,6 23,6 6,9 6,9
Ev Kadını/Kızı 33,3 38,7 7,5 12,9 3,2 4,3
Esnaf 42,2 28,6 11,0 14,3 1,9 1,9

Ortalama 32,7 37,7 8,2 15,8 2,9 2,7
Değişim Bandı 
(Min-Max)

22,2-
44,2

26,3-
47,8 4,2-11,0 10,0-

23,6 1,4-6,9 0,9-6,9

Bant Uzunluğu 22 21,5 6,8 13,6 5,5 6
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsuru”, ailenin ortalama aylık geli-
rine göre analiz ettiğimizde, ailenin ortalama aylık gelirine ilişkin gruplar arasında 
farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “toprak/vatan birliği, milliyet 
duygusu ve din” birinci tercihte; ilave olarak “vatandaşlık bağı, dil ve tarih birliği” 
ikinci tercihte önemli unsur olarak öne çıkmaktadır (TABLO-7.14).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte ailesi-
nin ortalama aylık geliri, 2001–3000 TL olan gençlerin %68,5’i “Türkiye’yi bir ara-
da tutan en önemli unsur” olarak “toprak/vatan birliği” 3001–5000 TL olanların 
%21,6’sı “din” 5001 TL ve üstü olanların %23,1’i “milliyet duygusu” olarak bu so-
ruyu cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte ailesinin ortalama aylık geliri, 1001–1500 
TL olan gençlerin %35,4’ü “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak “top-
rak/vatan birliği” 2001–3000 TL olanların %16,0’sı “din” 1501–2000 TL olanların 
%35,8’i “milliyet duygusu” 3001–5000 TL olanların %15,9’u “vatandaşlık bağı” 
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5001 TL ve üstü olanların %15’i “dil birliği” 3001–5000 TL olanların %15,9’u “tarih 
birliği” ve 5001 TL ve üstü olanların %10’u “Atatürk” olarak cevaplandırmışlardır. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli 
unsur”a ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-
max) TABLO-7.14’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermek-
tedir.

Birinci ve ikinci tercihte ailenin ortalama aylık gelirine göre “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur” “toprak/vatan birliği” diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, 
%52,3-68,5; %20,3-35,4, “din” diyenlerin değişim bandı %5,4-21,6; %4,9-16,0, 
“milliyet duygusu” diyenlerin değişim bandı %13,9-23,1; %25,0-35,8, “vatandaşlık 
bağı” diyenlerin değişim bandı %0,0-6,2, %0,0-15,9, “dil birliği” diyenlerin değişim 
bandı %0,0-5,3, %0,0-15,0, “tarih birliği” diyenlerin değişim bandı %0,0-3,7, %4,9-
15,9 ve “Atatürk” diyenlerin değişim bandı %0,0-5,3, %2,6-10,0’dur.

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin 
değişim bantlarının uzunlukları, “toprak/vatan birliği” diyenlerde sırasıyla %16,2, 
%15,1, “din” diyenlerde %16,2, %11,1, “milliyet duygusu” diyenlerde %9,2, %10,8, 
“vatandaşlık bağı” diyenlerde %6,2, %15,9, “dil birliği” diyenlerde %5,3, %15, “tarih 
birliği” diyenlerde %3,7, %11 ve “Atatürk” diyenlerde %5,3, %7,4’tür.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%16,2) ve “din” diyenlerin (%16,2) zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%15,1), “milliyet duygusu” diyenlerin (%10,8), “din” diyenlerin (%11,1) “vatandaş-
lık bağı” diyenlerin (%15,9), “dil birliği” diyenlerin (%15) ve “tarih birliği” diyenlerin 
(%11) zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, ikinci tercihlerde hemen he-
men tüm ailenin ortalama aylık gelirine ilişkin gruplarda, “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur” olarak milliyet duygusuna ilişkin oranların, “toprak/va-
tan birliği” oranları düzeyine yükselmiş olmasıdır. Her iki değerde çok keskin 
bir değişim söz konusudur. 
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FETÖ ve PKK’ya karşı verilen mücadele çok dikkatli bir şekilde yönetilemez-
se, kavmiyetçiliğe doğru bir kayma tehlikesinin var olabilme ihtimali yüksektir.

Dikkat çeken bir nokta da, ikinci tercihlerde “vatandaşlık bağının” üçüncü 
sıraya yükselmiş olmasıdır.

TABLO-7.14: Ailenin Aylık Ortalama Gelirine Göre Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur

Ailenin 
Ortalama Aylık 

Geliri (TL)

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (%)
Toprak/
Vatan 
Birliği

Dil
Birliği Din Tarih

Birliği
Vatandaşlık 

Bağı
Milliyet

Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 1

0 -1000 66,4 4,3 7,8 2,8 1,3 14,0 3,5
1001 -1500 58,8 5,3 6,8 3,7 6,2 13,9 5,3
1501 -2000 55,1 2,7 9,8 2,0 5,9 19,9 4,7
2001 -3000 68,5 1,1 5,4 1,1 4,9 14,1 4,9
3001 -5000 52,3 4,5 21,6 0,0 5,7 15,9 0,0
5001 ve Üstü 57,7 0,0 15,4 0,0 0,0 23,1 3,8

Ortalama 61,4 3,7 8,7 2,4 4,2 15,5 4,2
Değişim Bandı
(Min-Max) 52,3-68,5 0,0-5,3 5,4-21,6 0,0-3,7 0,0-6,2 13,9-23,1 0,0-5,3

Bant Uzunluğu 16,2 5,3 16,2 3,7 6,2 9,2 5,3

Te
rc

ih
 2

0 -1000 27,4 9,6 12,9 5,6 11,2 27,7 5,6
1001 -1500 35,4 6,9 8,4 5,1 12,4 26,6 5,1
1501 -2000 29,4 5,4 4,9 4,9 12,7 35,8 6,9
2001 -3000 31,4 7,1 16,0 5,8 8,3 28,8 2,6
3001 -5000 20,3 0,0 10,1 15,9 15,9 33,3 4,3
5001 ve Üstü 30,0 15,0 10,0 10,0 0,0 25,0 10,0

Ortalama 30,1 7,1 10,3 6,1 11,5 29,5 5,3
Değişim Bandı 
(Min-Max) 20,3-35,4 0,0-15,0 4,9-16,0 4,9-15,9 0,0-15,9 25,0-35,8 2,6-10,0

Bant Uzunluğu 15,1 15 11,1 11 15,9 10,8 7,4
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Artma Artma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Türkiye’nin en önemli ortak 
değeri nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, ailenin ortalama aylık gelirine 
bağlı olarak incelenmiştir.

Ailenin ortalama aylık geliri ile gençlerin “Türkiye’nin en önemli ortak değeri 
nedir?” sorusuna ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulama-
maktadır.

“Türkiye’nin en önemli ortak değerini”, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz 
ettiğimizde, ailenin ortalama aylık gelirine ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla 
birlikte genel dağılıma uygun olarak “bayrak, vatan ve din” hem birinci hem de 
ikinci tercihte “en önemli ortak değer” olarak öne çıkmaktadır (TABLO-7.15).
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%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte ailesinin 
ortalama aylık geliri, 5001 TL ve üstü olan gençlerin %39,3’ü “Türkiye’nin en önemli 
ortak değeri” olarak “bayrak”, 1501-2000 TL olanların %52,6’sı “vatan”, 2001-3000 
TL olanların %15,9’u “din” olarak bu soruyu cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte 
ailesinin ortalama aylık geliri, 1001–1500 TL olan gençlerin %35,0’i “Türkiye’nin 
en önemli ortak değeri” olarak “bayrak”, 2001-3000 TL olanların %42,9’u “vatan”, 
3001–5000 TL olanların %19,8’i “din”, 1001–1500 TL olanların %10’u “devlet” ola-
rak cevaplandırmışlardır. 

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “Türkiye’nin en önemli ortak değeri-
ne” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) 
TABLO-7.15’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte ailenin ortalama aylık gelirine göre “Türkiye’nin en önem-
li ortak değeri”, bayrak diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %24,8-39,3; %28,6-35,0, 
vatan diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %43,0-52,6; %35,4-42,9, “din” diyenlerin 
değişim bandı %7,1-15,9; %13,6-19,8’dir. İkinci tercihte “Türkiye’nin en önemli or-
tak değeri”, “devlet” diyenlerin değişim bandı %7,7-10’dur.

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin deği-
şim bantlarının uzunlukları, bayrak diyenlerde sırasıyla %14,5, %6,4, vatan diyen-
lerde %9,6, %7,5, din diyenlerde %8,8, %6,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri”, “bayrak” diyenlerin (%14,5) zihinlerinin biraz 
karışık olduğu görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.
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TABLO-7.15: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri

Ailenin Ortalama 
Aylık Geliri (TL)

Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)
Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Te
rc

ih
 1

0000 -1000 30,0 47,6 3,3 14,1 3,5 1,5
1001 -1500 30,8 48,2 2,1 14,7 3,9 0,3
1501 -2000 24,8 52,6 2,6 15,4 4,5 0,0
2001 -3000 33,9 44,4 2,6 15,9 3,2 0,0
3001 -5000 34,4 43,0 6,5 11,8 4,3 0,0
5001 ve Üstü 39,3 50,0 0,0 7,1 3,6 0,0

Ortalama 30,2 48,0 2,9 14,4 3,8 0,6
Değişim Bandı (Min-
Max) 24,8-39,3 43,0-52,6 0,0-6,5 7,1-15,9 3,2-4,5 0,0-1,5

Bant Uzunluğu 14,5 9,6 6,5 8,8 1,3 1,5

Te
rc

ih
 2

0000 -1000 34,4 37,4 6,5 15,8 3,0 2,8
1001 -1500 35,0 35,9 10,0 13,8 2,8 2,5
1501 -2000 31,1 35,4 8,3 18,5 4,3 2,4
2001 -3000 29,3 42,9 9,2 13,6 2,2 2,7
3001 -5000 28,6 39,6 8,8 19,8 1,1 2,2
5001 ve Üstü 30,8 38,5 7,7 19,2 0,0 3,8

Ortalama 32,7 37,6 8,3 15,9 2,9 2,6
Değişim Bandı 
(Min-Max) 28,6-35,0 35,4-42,9 7,7-10 13,6-19,8 0,0-4,3 2,2-3,8

Bant Uzunluğu 6,4 7,5 2,3 6,2 4,3 1,6
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, gencin eline geçen 
aylık ortalama para miktarına bağlı olarak incelenmiştir.

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı ile gençlerin “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsura” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kuru-
lamamaktadır.

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsuru”, gencin eline geçen aylık ortalama 
para miktarına göre analiz ettiğimizde, gencin eline geçen aylık ortalama para mikta-
rına ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 
“toprak/vatan birliği, milliyet duygusu” ve din birinci tercihte birinci derecede; ikinci 
tercihte ilave olarak “vatandaşlık bağı, dil ve tarih birliği” ikinci derecede en önemli 
unsur olarak öne çıkmaktadır (TABLO-7.16).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu 
soruyu, eline geçen aylık ortalama para miktarı, 0–400 TL olan gençlerin %65’i, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak toprak/vatan birliği, 2001 TL ve 
üstü olanların %47,8’i din, 501-750 TL olanların %19,4’ü milliyet duygusu olarak 
cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte bu soruyu eline geçen aylık ortalama para mik-
tarı, 0–400 TL olan gençlerin %32,8’i “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” 
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olarak toprak/vatan birliği, 1001–2000 TL olanların %16,2’si din, 751–1000 TL 
olanların %40,9’u milliyet duygusu, 2001 TL ve üstü olanların %27,8’i vatandaşlık 
bağı, 2001 TL ve üstü olanların %22,2’si tarih birliği ve 2001 TL ve üstü olanların 
%11,1’i Atatürk olarak cevaplandırmışlardır. 

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak “Türkiye’yi bir ara-
da tutan en önemli unsur”a ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım 
aralıkları (min-max) TABLO-7.16’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte eline geçen aylık ortalama para miktarına göre “Türkiye’yi 
bir arada tutan en önemli unsur” toprak/vatan birliği diyenlerin değişim bandı, sı-
rasıyla, %52,2-65; %0,0-32,8, din diyenlerin değişim bandı %5,1-47,8; %6,6-16,2, 
milliyet duygusu diyenlerin değişim bandı %0,0-19,4; %27,7-40,9, vatandaşlık bağı 
diyenlerin değişim bandı %0,0-5,3, %8,0-27,8, tarih birliği diyenlerin değişim bandı 
%0,0-3,5, %0,0-22,2 ve Atatürk diyenlerin değişim bandı %0,0-5,6, %4,3-11,1’dir.

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin 
değişim bantlarının uzunlukları, “toprak/vatan birliği” diyenlerde, sırasıyla, %12,8, 
%32,8, “din” diyenlerde %42,7, %9,6, “milliyet duygusu” diyenlerde %19,4, %13,2, 
“vatandaşlık bağı” diyenlerde %5,3, %19,8, “tarih birliği” diyenlerde %3,5, %22,2 ve 
“Atatürk” diyenlerde %5,6, %6,8’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin (%12,8) 
zihinlerinin biraz karışık, “milliyet duygusu” diyenlerin (%19,4) zihinlerinin karışık, 
“din” diyenlerin (%42,7) zihinlerinin çok fazla karışık olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%32,8) zihinlerinin çok karışık, “milliyet duygusu” diyenlerin (%13,2) zihinleri-
nin biraz karışık, “tarih birliği” diyenlerin (%22,2) ve “vatandaşlık bağı” diyenlerin 
(%19,8) zihinlerinin birazdan fazla karışık olduğu görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, ikinci tercihlerde hemen he-
men gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına ilişkin tüm gruplarda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak milliyet duygusuna ilişkin 
oranların toprak/vatan birliği oranları düzeyine yükselmiş hatta bazılarında 
geçmiş olmasıdır. Her iki değerde çok keskin bir değişim söz konusudur. 
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FETÖ ve PKK’ya karşı verilen mücadele, çok dikkatli bir şekilde yönetile-
mezse, kavmiyetçiliğe doğru bir kayma tehlikesinin var olabilme ihtimali yük-
sektir.

Dikkat çeken bir nokta da, ikinci tercihlerde vatandaşlık bağının üçüncü 
sıraya yükselmiş olmasıdır.

TABLO-7.16: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Türkiye’yi Bir Arada Tutan 
En Önemli Unsur

Gencin Eline Geçen 
Aylık Ortalama Para 

Miktarı

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (%)
Toprak/
Vatan 
Birliği

Dil
Birliği Din Tarih

Birliği
Vatandaşlık

Bağı
Milliyet

Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 1

000 -400 65,0 6,3 5,1 1,7 4,9 11,4 5,6
401 -500 58,2 2,7 9,5 3,4 5,0 17,0 4,2
501 -750 64,1 1,9 8,7 1,5 1,0 19,4 3,4
751 -1000 62,3 1,8 7,0 3,5 5,3 18,4 1,8
1001 -2000 58,2 3,6 14,5 0,0 3,6 18,2 1,8
2001 ve Üstü 52,2 0,0 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Ortalama 61,6 3,7 8,6 2,3 4,2 15,5 4,1
Değişim Bandı
(Min-Max) 52,2-65 0,0-6,3 5,1-47,8 0,0-3,5 0,0-5,3 0,0-19,4 0,0-5,6

Bant Uzunluğu 12,8 6,3 42,7 3,5 5,3 19,4 5,6

Te
rc

ih
 2

000 -400 32,8 9,1 6,6 8,4 10,3 28,1 4,7
401 -500 29,2 6,9 13,7 5,1 13,2 27,7 4,3
501 -750 32,4 8,5 6,8 2,8 11,9 30,7 6,8
751 -1000 26,1 0,0 12,5 8,0 8,0 40,9 4,5
1001 -2000 24,3 5,4 16,2 0,0 8,1 37,8 8,1
2001 ve Üstü 0,0 0,0 11,1 22,2 27,8 27,8 11,1

Ortalama 29,9 7,1 10,3 6,1 11,7 29,8 5,1
Değişim Bandı (Min-
Max) 0,0-32,8 0,0-8,5 6,6-16,2 0,0-22,2 8,0-27,8 27,7-

40,9 4,3-11,1

Bant Uzunluğu 32,8 8,5 9,6 22,2 19,8 13,2 6,8
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Artma Artma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Türkiye’nin en önemli ortak 
değeri nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, gencin eline geçen aylık orta-
lama para miktarına bağlı olarak incelenmiştir.

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı ile gençlerin “Türkiye’nin en 
önemli ortak değerine” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurula-
mamaktadır.
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“Türkiye’nin en önemli ortak değerini”, gencin eline geçen aylık ortalama para 
miktarına göre analiz ettiğimizde, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına 
ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, hem 
birinci hemde ikinci tercihlerde bayrak, vatan, din, en önemli ortak değer olarak 
öne çıkmaktadır (TABLO-7.17).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu so-
ruyu, eline geçen aylık ortalama para miktarı, 501–750 TL olan gençlerin %35’i, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri” bayrak, 401-500 TL olanların %50,6’sı vatan, 
2001 TL ve üstü olanların %24’ü din olarak cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte bu 
soruyu eline geçen aylık ortalama para miktarı, 0–400 TL olan gençlerin %36,4’ü 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri” bayrak, 501–750 TL olanların %44,2’si vatan, 
2001 TL ve üstü olanların %30,4’ü din olarak cevaplandırmışlardır. 

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak “Türkiye’nin en 
önemli ortak değerine” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım ara-
lıkları (min-max) TABLO-7.17’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte eline geçen aylık ortalama para miktarına göre 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri”, bayrak diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, 
%28,0-35; %15,1-36,4, vatan diyenlerin değişim bandı %32,0-50,6; %34,5-44,2, 
din diyenlerin değişim bandı %10,3-24; %14,4-30,4’tür. 

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin deği-
şim bantlarının uzunlukları, bayrak diyenlerde, sırasıyla, %7, %21,3, vatan diyenler-
de %18,6, %9,7, din diyenlerde %13,7, %16’dır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri” vatan diyenlerin (%18,6) zihinlerinin karışık, 
“din” diyenlerin (%13,7) zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir. İkinci 
tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “Türkiye’nin en 
önemli ortak değeri” bayrak diyenlerin (%21,3) zihinlerinin karışık, din diyenlerin 
(%16) zihinlerinin biraz karışık, olduğu görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.

Dikkat çeken bir nokta, eline geçen aylık ortalama para miktarı 2001 TL 
ve üstü olan gençlerin %12,0’sinin birinci tercihte ve eline geçen aylık orta-
lama para miktarı 1001–2000 TL olan gençlerin %11,3’ünün ikinci tercihte 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri” olarak devleti öngörmüş olmalarıdır.
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TABLO-7.17: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri
Gencin Eline Geçen 
Aylık Ortalama Para 

Miktarı (TL)

Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)

Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Te
rc

ih
 1

0 -400 28,5 50,0 2,8 14,8 2,8 1,1
401 -500 29,4 50,6 2,0 13,5 4,3 0,2
501 -750 35,0 39,2 3,7 18,4 3,7 0,0
751 -1000 33,3 45,2 3,2 10,3 7,1 0,8
1001 -2000 29,1 45,5 3,6 16,4 3,6 1,8
2001 ve Üstü 28,0 32,0 12,0 24,0 4,0 0,0

Ortalama 30,3 47,6 2,9 14,7 3,9 0,6
Değişim 
Bandı (Min-Max) 28,0-35 32,0-50,6 2,0-12 10,3-24 2,8-7,1 0,0-1,8

Bant Uzunluğu 7 18,6 10 13,7 4,3 1,8

Te
rc

ih
 2

0 -400 36,4 34,5 7,3 15,0 3,9 3,0
401 -500 34,0 36,5 9,4 15,4 2,1 2,6
501 -750 29,8 44,2 8,2 14,4 2,4 1,0
751 -1000 31,4 40,5 5,8 14,9 2,5 5,0
1001 -2000 15,1 41,5 11,3 24,5 1,9 5,7
2001 ve Üstü 17,4 43,5 0,0 30,4 8,7 0,0

Ortalama 32,8 37,8 8,1 15,7 2,9 2,7
Değişim Bandı 
(Min-Max) 15,1-36,4 34,5-44,2 0,0-11,3 14,4-30,4 1,9-8,7 0,0-5,7

Bant Uzunluğu 21,3 9,7 11,3 16 6,8 5,7
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, gencin yaşadığı ko-
nuta bağlı olarak incelenmiştir.

Yaşanan konut ile gençlerin “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin 
görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsuru”, yaşanan konuta göre analiz et-
tiğimizde, yaşanan konuta ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel 
dağılıma uygun olarak, toprak/vatan birliği, milliyet duygusu ve din birinci tercihte; 
ilave olarak vatandaşlık bağı, dil ve tarih birliği ikinci tercihte en önemli unsur olarak 
öne çıkmaktadır (TABLO-7.18).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu so-
ruyu, yaşadığı konut apart dairede yalnız olan gençlerin %100’ü “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur” olarak toprak/vatan birliği, evde yalnız olanların %17,6’sı din, 
evde yalnız olanların %35,3’ü milliyet duygusu olarak cevaplandırmışlardır. İkin-
ci tercihte bu soruyu yaşadığı konut, evde yalnız olan gençlerin %50’si “Türkiye’yi 
bir arada tutan en önemli unsur” olarak toprak/vatan birliği, evde yalnız olanla-
rın %25,0’sı din, apart dairede yalnız olanların %50’si milliyet duygusu, evde yalnız 
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olanların %25,0’i vatandaşlık bağı, evde arkadaş (lar)ı birlikte olanların %12,5’i dil 
birliği ve apart dairede yalnız olanların %50’si Atatürk olarak cevaplandırmışlardır. 

Yaşanan konuta bağlı olarak “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”a iliş-
kin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) TABLO-
7.18’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte yaşanan konuta göre “Türkiye’yi bir arada tutan en 
önemli unsur” “toprak/vatan birliği” diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %47,1-100; 
%0,0-50,0, “din” diyenlerin değişim bandı %0,0-17,6; %0,0-25,0, “milliyet duygu-
su” diyenlerin değişim bandı %0,0-35,3; %0,0-50, vatandaşlık bağı diyenlerin de-
ğişim bandı %0,0-6,0, %0,0-25,0, “dil birliği” diyenlerin değişim bandı %0,0-5,5, 
%0,0-12,5 ve “Atatürk” diyenlerin değişim bandı %0,0-5,5, %0,0-50’dir.

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin 
değişim bantlarının uzunlukları, “toprak/vatan birliği” diyenlerde sırasıyla %52,9, 
%50,0 “din” diyenlerde %17,6, %25, “milliyet duygusu” diyenlerde %35, %50, “va-
tandaşlık bağı” diyenlerde %6, %25, “dil birliği” diyenlerde %5,5, %12,5 ve “Ata-
türk” diyenlerde %5,5, %50’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin (%52,9) 
zihinlerinin çok fazla karışık, “milliyet duygusu” diyenlerin (%35,3) zihinlerinin çok 
karışık, “din” diyenlerin (%17,6) zihinlerinin karışık olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin (%50) 
ve “milliyet duygusu” diyenlerin (%50) zihinlerinin çok fazla karışık, “din” diyen-
lerin (%25) ve “vatandaşlık bağı” diyenlerin (%25) zihinlerinin çok karışık olduğu 
görülmektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, ikinci tercihlerde yaşanan 
konuta ilişkin gruplarda, “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak 
milliyet duygusuna ilişkin oranların toprak/vatan birliği oranları düzeyine he-
men hemen yükselmiş olmasıdır. Her iki değerde, çok keskin bir değişim söz 
konusudur. 

FETÖ ve PKK’ya karşı verilen mücadele çok dikkatli bir şekilde yönetilemez-
se, kavmiyetçiliğe doğru bir kayma tehlikesinin var olabilme ihtimali yüksektir.
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Dikkat çeken bir nokta da, ikinci tercihlerde vatandaşlık bağının üçüncü 
sıraya yükselmiş olmasıdır.

Diğer taraftan dikkat çeken bir noktada, evde yalnız kalanlar ile apart daire-
de yalnız kalanların çok net kanaat sahibi olmalarıdır. Grupların bant aralıkla-
rının büyük olmasına bu iki insan unsurunun düşünceleri etkin olmuştur.

TABLO-7.18: Yaşanan Konuta Göre Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur

Yaşanan Konut

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (%)
Toprak/
Vatan 
Birliği

Dil
Birliği Din Tarih

Birliği
Vatandaşlık

Bağı
Milliyet

Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 1

Yurtta 62,0 4,6 7,6 2,8 4,1 15,1 3,8
Ailemle Birlikte Evde 62,5 3,5 8,0 0,0 6,0 14,5 5,5
Evde Yalnız 47,1 0,0 17,6 0,0 0,0 35,3 0,0
Evde Arkadaş (-lar)
ımla Birlikte 67,3 0,0 12,9 3,7 2,3 9,7 4,1

Apart Dairede Yalnız 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Apart Dairede 
Arkadaşla 50,0 5,5 6,3 1,6 6,3 25,8 4,7

Ortalama 61,8 3,7 8,5 2,3 4,2 15,4 4,1
Değişim Bandı
(Min-Max) 47,1-100 0,0-5,5 0,0-17,6 0,0-3,7 0,0-6,0 0,0-35,3 0,0-5,5

Bant Uzunluğu 52,9 55 17,6 3,7 6 35,3 5,5

Te
rc

ih
 2

Yurtta 32,5 4,6 11,2 6,8 9,1 31,8 4,0
Ailemle Birlikte Evde 22,4 12,1 7,3 6,7 14,5 30,9 6,1
Evde Yalnız 50,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0
Evde Arkadaş (-lar)
ımla Birlikte 25,6 12,5 9,1 5,7 14,8 24,4 8,0

Apart Dairede Yalnız 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0
Apart Dairede 
Arkadaşla 33,7 4,8 8,7 2,9 15,4 29,8 4,8

Ortalama 29,9 7,1 10,1 6,1 11,7 29,9 5,2
Değişim Bandı 
(Min-Max) 0,0-50,0 0,0-12,5 0,0-25,0 0,0-6,8 0,0-25,0 0,0-50 0,0-50

Bant Uzunluğu 50 12,5 25 6,8 25 50 50
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Artma Artma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Türkiye’nin en önemli ortak 
değeri nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, gencin yaşadığı konuta bağlı 
olarak incelenmiştir.

Yaşanan konut ile gençlerin “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin görüş-
leri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’nin en önemli ortak değerini”, yaşanan konuta göre analiz ettiğimizde, 
yaşanan konuta ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uy-
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gun olarak, “bayrak, vatan ve din”, hem birinci hem de ikinci tercihte en önemli ortak 
değer olarak öne çıkmaktadır (TABLO-7.19).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu so-
ruyu, yaşadığı konut apart dairede yalnız olan gençlerin %57,1’i, “Türkiye’nin en 
önemli ortak değerini”, “bayrak, yurt” olan %49,1’i vatan, evde arkadaş (lar)ı ile bir-
likte olanların %16,5’i din ve apart dairede yalnız olanların %14,3’ü “Atatürk” olarak 
cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte bu soruyu yaşadığı konut, yurt olan gençlerin 
%34,9’u, “Türkiye’nin en önemli ortak değerini”, “bayrak”, evde yalnız olanların 
%50,0’si “vatan”, apart dairede yalnız olanların %33,3’ü “din”, apart dairede arka-
daşla olanların %11,3’ü “devlet” olarak cevaplandırmışlardır. 

Yaşanan konuta bağlı olarak “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin genç-
lerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) TABLO-7.19’de 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte yaşanan konuta göre “Türkiye’nin en önemli ortak de-
ğeri” bayrak diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %28,6-57,1; %18,8-34,9, “vatan” 
diyenlerin değişim bandı %28,6-49,1; %33,3-50, “din” diyenlerin değişim bandı 
%0,0-16,5; %14,7-33,3’tür. Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’nin en önemli or-
tak değerine” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “bayrak” diyenlerde, sırasıyla, 
%28,5, %16,1 “vatan” diyenlerde %20,5, %17,7, “din” diyenlerde %16,5, %18,6’dır.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri”, “bayrak” diyenlerin (%28,5) zihinlerinin çok 
karışık, “vatan” diyenlerin (%20,5) zihinlerinin karışık, “din” diyenlerin (%16,5) zi-
hinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir. 

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri”, “bayrak” diyenlerin (%16,1), “vatan” diyen-
lerin (%17,7) ve “din” diyenlerin (%18,6) zihinlerinin biraz karışık olduğu görül-
mektedir. 

Değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçük olan grupların homojen olduğu, 
grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.
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TABLO-7.19: Yaşanan Konuta Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri

Yaşanan Konut Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)
Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Te
rc

ih
 1

Yurtta 30,3 49,1 2,3 14,0 3,9 0,5
Ailemle Birlikte Evde 28,6 47,4 4,7 15,5 3,3 0,5
Evde Yalnız 35,3 47,1 0,0 11,8 5,9 0,0
Evde Arkadaş (-lar)ımla 
Birlikte 29,1 47,4 2,6 16,5 3,9 0,4

Apart Dairede Yalnız 57,1 28,6 0,0 0,0 14,3 0,0
Apart Dairede Arkadaşla 32,5 42,2 0,0 14,9 4,5 1,3

Ortalama 30,3 47,6 2,9 14,6 3,9 0,6
Değişim 
Bandı (Min-Max) 28,6-57,1 28,6-49,1 0,0-4,7 0,0-16,5 3,3-14,3 0,0-1,3

Bant Uzunluğu 28,5 20,5 4,7 16,5 11 1,3

Te
rc

ih
 2

Yurtta 34,9 37,0 8,6 14,7 2,5 2,4
Ailemle Birlikte Evde 32,5 36,4 7,3 16,5 4,9 2,4
Evde Yalnız 18,8 50,0 6,3 18,8 0,0 6,3
Evde Arkadaş (-lar)ımla 
Birlikte 31,2 40,7 5,9 16,3 2,3 3,6

Apart Dairede Yalnız 33,3 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0
Apart Dairede Arkadaşla 26,8 37,3 11,3 17,6 3,5 3,5

Ortalama 32,8 37,7 8,1 15,7 2,9 2,7
Değişim Bandı 
(Min-Max) 18,8-34,9 33,3-50 0,0-11,3 14,7-33,3 0,0-4,9 0,0-6,3

Bant Uzunluğu 16,1 17,7 11,3 18,6 4,9 6,3
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, gencin “hayatının 
büyük bir kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak incelenmiştir.

Gencin “hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin “Türkiye’yi bir 
arada tutan en önemli unsura” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki 
kurulamamaktadır.

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsuru”, “hayatın büyük bir kısmının ge-
çirildiği yere” göre analiz ettiğimizde, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” 
ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, top-
rak/vatan birliği, milliyet duygusu ve din birinci tercihte; ikinci tercihte ise ilave ola-
rak vatandaşlık bağı önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır (TABLO-7.20).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu 
soruyu, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ilçe olan gençlerin %64,9’u 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak toprak/vatan birliği, köy/kasaba 
olanların %10,2’si din, şehir olanların %17,3’ü milliyet duygusu olarak cevaplandır-
mışlardır. İkinci tercihte bu soruyu “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer”, şehir 
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olan gençlerin %32,5’i “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak toprak/
vatan birliği, köy/kasaba olanların %15,7’si din, köy/kasaba/ ilçe olanların %30,1’i 
milliyet duygusu, ilçe olanların %17,1’i vatandaşlık bağı olarak cevaplandırmışlardır. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur”a ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım 
aralıkları (min-max) TABLO-7.20’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” toprak/vatan birliği diyenlerin değişim 
bandı, sırasıyla, %59,0-64,9; %26,0-32,5, din diyenlerin değişim bandı %5,8-10,2; 
%8,2-15,7, milliyet duygusu diyenlerin değişim bandı %13,7-17,3; %29,8-30,1 ve 
vatandaşlık bağı diyenlerin değişim bandı %3,8-5; %9,3-17,1’dir

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” ilişkin 
değişim bantlarının uzunlukları, “toprak/vatan birliği” diyenlerde, sırasıyla, %5,9, 
%6,5, “din” diyenlerde %4,4, %4,3, “milliyet duygusu” diyenlerde %3,6, %0,3, “va-
tandaşlık bağı” diyenlerde %1,2, %7,8’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gerek birinci ve gerekse ikinci tercihlerde değişim bantlarının uzunlukları 
%10’dan küçüktür. Dolayısıyla bütün grupların homojen olduğu, grup fertlerinin 
zihinlerinin verdiği kararda net olduğu söylenebilir.

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, ikinci tercihlerde hemen 
hemen “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” ilişkin tüm gruplarda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” olarak milliyet duygusuna ilişkin 
oranların toprak/vatan birliği oranları düzeyine yükselmiş olmasıdır. Her iki 
değerde çok keskin bir değişim söz konusudur. FETÖ ve PKK’ya karşı verilen 
mücadele çok dikkatli bir şekilde yönetilemezse, kavmiyetçiliğe doğru bir kay-
ma tehlikesinin var olabilme ihtimali yüksektir.

Dikkat çeken bir nokta da, ikinci tercihlerde vatandaşlık bağının üçüncü 
sıraya yükselmiş olmasıdır.
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TABLO-7.20: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur

Hayatın Büyük 
Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (%)
Toprak/
Vatan 
Birliği

Dil
Birliği Din Tarih

Birliği
Vatandaşlık

Bağı
Milliyet

Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 63,0 2,3 10,2 2,3 5,0 13,9 3,3
İlçe 64,9 5,2 5,8 1,6 3,8 13,7 4,9
Şehir 59,0 3,4 9,5 2,7 4,0 17,3 4,0
Yurt Dışı 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ortalama 61,7 3,6 8,6 2,3 4,2 15,4 4,1
Değişim Bandı*
(Min-Max) 59,0-64,9 2,3-5,2 5,8-10,2 1,6-2,7 3,8-5 13,7-17,3 3,3-4,9

Bant Uzunluğu 5,9 2,9 4,4 1,1 1,2 3,6 1,6

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 29,2 5,1 15,7 8,1 9,3 30,1 2,5
İlçe 26,0 4,1 8,2 6,8 17,1 30,1 7,5
Şehir 32,5 9,7 8,9 4,7 9,7 29,8 4,7
Yurt Dışı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Ortalama 29,9 7,0 10,2 6,1 11,7 29,9 5,2
Değişim Bandı* 
(Min-Max) 26,0-32,5 4,1-9,7 8,2-15,7 4,7-8,1 9,3-17,1 29,8-30,1 2,5-7,5

Bant Uzunluğu 6,5 5,6 7,5 3,4 7,8 0,3 5
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Artma Artma Artma

*Yurt dışı hariç

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Türkiye’nin en önemli ortak 
değeri nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, gencin “hayatının büyük bir 
kısmını geçirdiği yere” bağlı olarak incelenmiştir.

Gencin “hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yer” ile gençlerin “Türkiye’nin en 
önemli ortak değerine” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurula-
mamaktadır. 

“Türkiye’nin en önemli ortak değerini”, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği 
yere” göre analiz ettiğimizde, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” ilişkin 
gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, hem birinci 
hem de ikinci tercihlerde bayrak, vatan ve din, en önemli ortak değer olarak öne çık-
maktadır (TABLO-7.21).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu 
soruyu, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ilçe olan gençlerin %31,1’i, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri”, bayrak, ilçe olanların %48,6’sı vatan, köy/
kasaba olanların %15,8’i din olarak cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte bu soru-
yu, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” köy/kasaba olan gençlerin %37,5’i, 
“Türkiye’nin en önemli ortak değeri”, bayrak, şehir olanların %39,5’i vatan, ilçe olan-
ların %18,5’i din olarak cevaplandırmışlardır. 
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“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “Türkiye’nin en önemli 
ortak değerine” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları 
(min-max) TABLO-7.21’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre 
“Türkiye’nin en önemli ortak değerine” bayrak diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, 
%29,5-31,1; %29,9-37,5, vatan diyenlerin değişim bandı %47-48,6; %34,7-39,5, 
din diyenlerin değişim bandı %12,5-15,8; %14,6-18,5’dir.

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin deği-
şim bantlarının uzunlukları, bayrak diyenlerde, sırasıyla, %1,6, %7,6, vatan diyen-
lerde %1,6, %4,8, din diyenlerde %3,3, %3,9’dur.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gerek birinci ve gerekse ikinci tercihlerde değişim bantlarının uzunlukları 
%10’dan küçüktür. Dolayısıyla bütün grupların homojen olduğu, grup fertlerinin 
zihinlerinin verdiği kararda net olduğu söylenebilir.

TABLO-7.21: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri
Hayatın Büyük 
Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)

Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 29,5 47,0 2,7 15,8 4,8 0,3
İlçe 31,1 48,6 3,4 12,5 2,9 1,6
Şehir 30,3 47,3 2,7 15,3 4,1 0,2
Yurt Dışı 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ortalama 30,3 47,7 2,9 14,6 3,9 0,6
Değişim 
Bandı (Min-Max) 29,5-31,1 47-48,6 2,7-3,4 12,5-15,8 2,9-4,8 0,2-1,6

Bant Uzunluğu 1,6 1,6 0,7 3,3 1,9 1,4

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 37,5 37,8 5,6 14,7 2,5 1,9
İlçe 33,3 34,7 7,4 18,5 3,6 2,5
Şehir 29,9 39,5 9,9 14,6 2,7 3,3
Yurt Dışı 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Ortalama 32,7 37,7 8,2 15,8 2,9 2,7
Değişim Bandı 
(Min-Max) 29,9-37,5 34,7-39,5 5,6-9,9 14,6-18,5 2,5-3,6 1,9-3,3

Bant Uzunluğu 7,6 4,8 4,3 3,9 1,1 1,4
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Azalma Artma

*Yurt dışı hariç



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

510

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, gencin “şu anda ya-
şadığı yere” bağlı olarak incelenmiştir.

Gencin şu anda yaşadığı yer ile gençlerin “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli 
unsura” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsuru”, “şu anda yaşanılan yere” göre ana-
liz ettiğimizde, “şu anda yaşanılan yere” ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla 
birlikte genel dağılıma uygun olarak, toprak/vatan birliği, milliyet duygusu ve din bi-
rinci tercihte; ikinci tercihte ise ilave olarak vatandaşlık bağı en önemli unsur olarak 
öne çıkmaktadır (TABLO-7.22).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu 
soruyu, “şu anda yaşadığı yeri”, köy/kasaba olan gençlerin %67,5’i, “Türkiye’yi bir 
arada tutan en önemli unsur” olarak, toprak/vatan birliği, şehir olanların %10’u din, 
ilçe olanların %20’si milliyet duygusu olarak cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte bu 
soruyu “şu anda yaşadığı yer”, ilçe olan gençlerin %32,7’si, “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur” olarak, toprak/vatan birliği, köy/kasaba olanların %12,3’ü 
din, köy/kasaba olanların %43,2’si milliyet duygusu, köy/kasaba olanların %11,1’i 
dil birliği, ilçe olanların %17,0’si vatandaşlık bağı ve ilçe olanların %12,4’ü Atatürk 
olarak cevaplandırmışlardır. 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli 
unsur”a ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-
max) TABLO-7.22’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Birinci ve ikinci tercihte “Şu anda yaşanılan yere” göre “Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur” toprak/vatan birliği diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %60,9-
67,5; %21,0-32,7, din diyenlerin değişim bandı %1,6-10,0; %2,6-12,3, milliyet 
duygusu diyenlerin değişim bandı %10,8-20,0; %22,9-43,2, vatandaşlık bağı diyen-
lerin değişim bandı %3,7-5,0; %8,6-17,0, dil birliği diyenlerin değişim bandı %2,5-
6,8; %3,3-11,1 ve Atatürk diyenlerin değişim bandı %1,7-5,3; %1,2-12,4’tür. İkinci 
tercihte ilave olarak vatandaşlık bağı, dil birliği ve Atatürk, ikinci derecede önemli 
unsur olarak öne çıkmıştır.

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsura” iliş-
kin değişim bantlarının uzunlukları, toprak/vatan birliği diyenlerde, sırasıyla, %6,6, 
%11,7, din diyenlerde %8,4, %9,7, milliyet duygusu diyenlerde %9,2, %20,3, va-
tandaşlık bağı diyenlerde %1,3, %8,4, dil birliği diyenlerde %4,3; %7,8 ve Atatürk 
diyenlerde, %3,6; %11,2’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-



511

GENÇLER VE TÜRKİYE

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Birinci tercihte değişim bantlarının uzunlukları %10’dan küçüktür. Dolayısıyla 
bütün grupların homojen olduğu, grup fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda net 
olduğu söylenebilir.

İkinci tercihte değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur”, “toprak/vatan birliği” diyenlerin 
(%11,7) zihinlerinin biraz karışık, “milliyet duygusu” diyenlerin (%20,3) zihinleri-
nin birazdan fazla karışık olduğu görülmektedir. 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak dini, “Türkiye’yi bir arada tutan en 
önemli unsur” olarak görenlerin oranı ile “hayatın büyük bir kısmının geçi-
rildiği yere” bağlı olarak elde edilen oranlar, hemen hemen aynıdır ve diğer 
demografik özelliklere göre oldukça düşüktür.

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, ikinci tercihlerde, “Şu anda 
yaşanılan yere” ilişkin tüm gruplarda, “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli 
unsur” olarak milliyet duygusuna ilişkin oranların, toprak/vatan birliği oran-
ları düzeyine yükselmiş olmasıdır. Her iki değerde çok keskin bir değişim söz 
konusudur. FETÖ ve PKK’ya karşı verilen mücadele, çok dikkatli bir şekilde 
yönetilemezse, kavmiyetçiliğe doğru bir kayma tehlikesinin var olabilme ihti-
mali yüksektir.

Dikkat çeken bir nokta da, ikinci tercihlerde vatandaşlık bağının üçüncü 
sıraya yükselmiş olmasıdır.
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TABLO-7.22: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur

Şu Anda Yaşa-
nılan Yer

Sizce Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur nedir? (%)
Toprak/
Vatan 
Birliği

Dil
Birliği Din Tarih

Birliği
Vatandaşlık

Bağı
Milliyet

Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 67,5 2,5 10,0 2,5 5,0 10,8 1,7

İlçe 62,1 6,8 1,6 0,5 3,7 20,0 5,3

Şehir 60,9 3,2 10,0 2,4 4,3 15,3 4,0

Ortalama 61,7 3,7 8,7 2,1 4,2 15,6 4,0

Değişim Bandı
(Min-Max) 60,9-67,5 2,5-6,8 1,6-10,0 0,5-2,5 3,7-5,0 10,8-20,0 1,7-5,3

Bant Uzunluğu 6,6 4,3 8,4 2 1,3 9,2 3,6

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 21,0 11,1 12,3 2,5 8,6 43,2 1,2

İlçe 32,7 3,3 2,6 9,2 17,0 22,9 12,4

Şehir 29,7 7,1 11,4 6,0 11,2 30,4 4,3

Ortalama 29,4 6,8 10,2 6,2 11,8 30,3 5,3

Değişim Bandı 
(Min-Max) 21,0-32,7 3,3-11,1 2,6-12,3 2,5-9,2 8,6-17,0 22,9-43,2 1,2-12,4

Bant Uzunluğu 11,7 7,8 9,7 6,7 8,4 20,3 11,2

Sonuç Azalma Artma Artma Artma Artma Artma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Türkiye’nin en önemli ortak 
değeri nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, gencin “şu anda yaşadığı yere” 
bağlı olarak incelenmiştir.

Gencin şu anda yaşadığı yer ile gençlerin “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” 
ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’nin en önemli ortak değeri”, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz edil-
diğinde, “şu anda yaşanılan yere” ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte, 
genel dağılıma uygun olarak, toprak/vatan birliği, milliyet duygusu ve din birinci 
tercihte; ikinci tercihte ise ilave olarak vatandaşlık bağı en önemli unsur olarak öne 
çıkmaktadır (TABLO-7.23).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu so-
ruyu, “şu anda yaşadığı yer”, köy/kasaba olan gençlerin %32,3’ü, “Türkiye’nin en 
önemli ortak değeri” olarak, bayrak, şehir olanların %48,5’i vatan, köy/kasaba olan-
ların %16,5’i din olarak cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte bu soruyu “şu anda 
yaşadığı yer”, şehir olan gençlerin %33,1’i, “Türkiye’nin en önemli ortak değeri” ola-
rak, bayrak, köy/kasaba olanların %39,8’i vatan, ilçe olanların %16,8’i din olarak 
cevaplandırmışlardır. 
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“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” iliş-
kin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralıkları (min-max) TABLO-
7.23’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Birinci ve ikinci tercihte “şu anda yaşanılan yere” göre “Türkiye’nin en önemli or-
tak değeri” bayrak diyenlerin değişim bandı, sırasıyla, %29,0-32,3; %30,9-33,1, va-
tan diyenlerin değişim bandı %39,8-48,5; %37,5-39,8, din diyenlerin değişim bandı 
%14,0-16,5; %16,3-16,8’dir. 

Birinci ve ikinci tercihlerde “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” ilişkin deği-
şim bantlarının uzunlukları, bayrak diyenlerde, sırasıyla, %3,3, %2,2, vatan diyen-
lerde %8,7, %2,3, din diyenlerde %2,5, %0,5’tir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gerek birinci ve gerekse ikinci tercihlerde değişim bantlarının uzunlukları 
%10’dan küçüktür. Dolayısıyla bütün grupların homojen olduğu, grup fertlerinin 
zihinlerinin verdiği kararda net olduğu söylenebilir.

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak dini, “Türkiye’nin en önemli ortak 
değeri” olarak görenlerin oranı ile “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” 
bağlı olarak elde edilen oranlar hemen hemen aynıdır.

TABLO-7.23: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri

Şu Anda Yaşa-
nılan Yer

Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)
Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Te
rc

ih
 1

Köy/Kasaba 32,3 39,8 6,0 16,5 5,3 0,0
İlçe 29,0 47,6 2,4 16,2 2,9 1,9
Şehir 30,5 48,5 2,7 14,0 4,0 0,4

Ortalama 30,4 47,5 2,9 14,6 4,0 0,6
Değişim 
Bandı (Min-
Max)

29,0-
32,3

39,8-
48,5 2,4-6,0 14,0-

16,5 2,9-5,3 0,0-1,9

Bant Uzunluğu 3,3 8,7 3,6 2,5 2,4 1,9

Te
rc

ih
 2

Köy/Kasaba 30,9 39,8 7,3 16,3 1,6 4,1
İlçe 31,2 37,6 7,9 16,8 3,0 3,5
Şehir 33,1 37,5 8,3 15,7 3,1 2,5

Ortalama 32,6 37,7 8,1 15,9 2,9 2,8
Değişim Bandı 
(Min-Max)

30,9-
33,1

37,5-
39,8 7,3-8,3 16,3-

16,8 1,6-3,1 2,5-4,1

Bant Uzunluğu 2,2 2,3 1 0,5 1,5 1,6
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Artma Artma
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, “bölgelere” göre in-
celenmiştir.

Gencin bulunduğu bölge ile gençlerin “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsu-
ra” ilişkin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsuru”, “bölgelere” göre analiz ettiğimizde, 
“bölgelere” ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun 
olarak, birinci tercihte %10’u aşan unsurlar olarak, toprak/vatan birliği, milliyet duy-
gusu, din, dil birliği ve Atatürk; ikinci tercihte ise ilave olarak vatandaşlık bağı, tarih 
birliği öne çıkmaktadır (TABLO-7.24).

%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte bu so-
ruyu, “bölgeleri”, Doğu Marmara olan gençlerin %77,8’i, “Türkiye’yi bir arada tutan 
en önemli unsur” olarak, toprak/vatan birliği, Batı Marmara olanların %13,5’i dil 
birliği, İstanbul olanların %16,0’sı din, Orta Anadolu olanların %23,1’i milliyet duy-
gusu, Akdeniz olanların %13,3’ü Atatürk olarak cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte 
bu soruyu “bölgeleri”, Batı Marmara olan gençlerin %42,9’u, “Türkiye’yi bir arada 
tutan en önemli unsur” olarak, toprak/vatan birliği, İstanbul olanların %14,6’sı din, 
Batı Karadeniz olanların %41,6’sı milliyet duygusu, Güneydoğu Anadolu olanların 
%26,8’i vatandaşlık bağı, Kuzeydoğu Anadolu olanların %17,2’si Dil birliği, Batı Ka-
radeniz olanların %11,5’i tarih birliği ve Orta Anadolu olanların %16,4’ü Atatürk 
olarak cevaplandırmışlardır. 

“Bölgelere” bağlı olarak dini, “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli unsur” 
olarak görenlerin oranında ciddi bir azalma söz konusudur. 

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, ikinci tercihlerde “Şu anda 
yaşanılan yere” ilişkin tüm gruplarda, “Türkiye’yi bir arada tutan en önemli 
unsur” olarak milliyet duygusuna ilişkin oranların toprak/vatan birliği oranları 
düzeyine hemen hemen yükselmiş olmasıdır. Her iki değerde çok keskin bir 
değişim söz konusudur. 

FETÖ ve PKK’ya karşı verilen mücadele çok dikkatli bir şekilde yönetilemez-
se, kavmiyetçiliğe doğru bir kayma tehlikesinin var olabilme ihtimali yüksektir.

Dikkat çeken bir nokta da, ikinci tercihlerde Doğu Karadeniz (%24,2), Kuzey-
doğu Anadolu (%24,1) ve Güneydoğu Anadolu (%26,8) bölgelerinde “Türkiye’yi 
bir arada tutan en önemli unsur” olarak vatandaşlık bağının öne çıkmasıdır. Her 
üç bölgede böyle bir yaklaşımın olması, ciddi bir sıkıntının habercisi olarak yo-
rumlanabilir.

Dikkat çekici bir nokta İstanbul bölgesindeki gençlerin diğer bölgelerdeki 
gençlere nazaran hem birinci hem de ikinci tercihlerinde dini, “Türkiye’yi bir 
arada tutan en önemli unsur” görmüş olmalarıdır.
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TABLO-7.24: Bölgelere Göre Türkiye’yi Bir Arada Tutan En Önemli Unsur

Bölge

Sizce Türkiye’ yi bir arada tutan en önemli unsur nedir ? (%)
Toprak /

Vatan 
Birliği

Dil Birliği Din Tarih 
Birliği

Vatandaşlık
Bağı

Milliyet
Duygusu Atatürk

Te
rc

ih
 1

İstanbul 54,2 3,1 16,0 2,3 3,1 17,6 3,8
Batı Marmara 62,2 13,5 8,1 0,0 0,0 16,2 0,0
Ege 64,3 2,1 3,6 2,9 7,9 19,3 0,0
Doğu Marmara 77,8 0,0 0,0 4,2 4,2 11,1 2,8
Batı Anadolu 61,0 2,4 9,8 1,2 3,7 22,0 0,0
Akdeniz 58,7 2,7 8,7 3,3 4,0 9,3 13,3
Orta Anadolu 53,8 3,8 10,3 3,8 0,0 23,1 5,1
Batı Karadeniz 63,8 7,2 5,8 0,0 3,6 18,1 1,4
Doğu Karadeniz 62,7 3,9 9,2 0,7 3,9 16,3 3,3
Kuzeydoğu Anadolu 72,8 0,0 12,3 0,0 1,2 7,4 6,2
Ortadoğu Anadolu 58,6 5,1 9,1 4,0 4,0 12,1 7,1
Güneydoğu 
Anadolu 58,1 3,9 9,3 4,7 8,5 13,2 2,3

Ortalama 61,7 3,6 8,6 2,3 4,2 15,4 4,1

Te
rc

ih
 2

İstanbul 35,0 3,9 14,6 8,7 3,9 26,2 7,8
Batı Marmara 42,9 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 3,6
Ege 33,3 7,2 14,4 9,0 6,3 25,2 4,5
Doğu Marmara 28,8 10,6 12,1 10,6 6,1 31,8 0,0
Batı Anadolu 35,1 3,9 13,0 5,2 13,0 24,7 5,2
Akdeniz 27,3 14,1 7,0 3,1 10,2 35,9 2,3
Orta Anadolu 37,7 11,5 6,6 3,3 0,0 24,6 16,4
Batı Karadeniz 21,2 6,2 8,0 11,5 0,9 41,6 10,6
Doğu Karadeniz 25,8 0,8 8,1 4,8 24,2 31,5 4,8
Kuzeydoğu Anadolu 20,7 17,2 8,6 0,0 24,1 27,6 1,7
Ortadoğu Anadolu 32,4 5,6 9,9 1,4 12,7 36,6 1,4
Güneydoğu 
Anadolu 30,9 1,0 10,3 4,1 26,8 23,7 3,1

Ortalama 29,9 7,0 10,2 6,1 11,7 29,9 5,2
Sonuç Azalma Artma Artma Artma Artma Artma Artma

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Türkiye’nin en önemli ortak 
değeri nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, “bölgelere” göre incelenmiştir.

Gencin bulunduğu bölge ile gençlerin “Türkiye’nin en önemli ortak değerine” iliş-
kin görüşleri arasında anlamlı, doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

“Türkiye’nin en önemli ortak değerini”, “bölgelere” göre analiz ettiğimizde, “böl-
gelere” ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun ola-
rak, hem birinci hem de ikinci tercihte, %10’u aşan unsurlar olarak, bayrak vatan, din 
en önemli ortak değer olarak öne çıkmaktadır (TABLO-7.25).
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%10’un üzerindeki en yüksek oranlar dikkate alındığında, birinci tercihte 
bu soruyu, “bölgeleri”, Akdeniz olan gençlerin %36,0’sı, “Türkiye’nin en önem-
li ortak değeri” olarak, bayrak, Ege olanların %52,7’si vatan, Orta Anadolu olan-
ların %19,3’ü din olarak cevaplandırmışlardır. İkinci tercihte bu soruyu “bölge-
leri”, Ege olan gençlerin %38,8’i, “Türkiye’nin en önemli ortak değeri” olarak, 
bayrak, Doğu Marmara olanların %46,6’sı vatan, Ortadoğu Anadolu olanların 
%13,1’i devlet, Batı Karadeniz olanların %26,8’i din, olarak cevaplandırmışlar-
dır. 

TABLO-7.25: Bölgelere Göre Türkiye’nin En Önemli Ortak Değeri

Bölge
Türkiye’nin en önemli ortak değeri nedir? (%)

Bayrak Vatan Devlet Din Atatürk Laiklik

Te
rc

ih
 1

İstanbul 28,7 50,3 3,5 14,7 2,8 0,0
Batı Marmara 32,5 45,0 0,0 12,5 7,5 2,5
Ege 24,0 52,7 4,8 13,0 4,8 0,7
Doğu Marmara 36,0 44,0 0,0 10,7 9,3 0,0
Batı Anadolu 27,6 50,6 3,4 14,9 3,4 0,0
Akdeniz 36,0 42,2 1,9 14,3 3,7 1,9
Orta Anadolu 26,1 46,6 4,5 19,3 3,4 0,0
Batı Karadeniz 27,3 51,7 3,5 13,3 3,5 0,7
Doğu Karadeniz 29,1 47,9 1,8 15,2 6,1 0,0
Kuzeydoğu Anadolu 33,3 52,4 1,2 13,1 0,0 0,0
Ortadoğu Anadolu 33,3 45,0 2,7 17,1 1,8 0,0
Güneydoğu Anadolu 32,8 42,3 4,4 16,1 2,9 1,5

Ortalama 30,3 47,7 2,9 14,6 3,9 0,6

Te
rc

ih
 2

İstanbul 34,1 36,2 8,0 18,1 2,2 1,4
Batı Marmara 35,9 43,6 0,0 7,7 5,1 7,7
Ege 38,8 30,9 8,6 15,1 3,6 2,9
Doğu Marmara 32,9 46,6 5,5 8,2 0,0 6,8
Batı Anadolu 32,1 35,7 11,9 15,5 3,6 1,2
Akdeniz 35,3 39,2 7,2 13,7 1,3 3,3
Orta Anadolu 32,9 35,3 9,4 15,3 4,7 2,4
Batı Karadeniz 32,8 31,3 6,7 23,9 3,7 1,5
Doğu Karadeniz 31,8 38,2 7,0 16,6 2,5 3,8
Kuzeydoğu Anadolu 32,1 35,9 7,7 16,7 5,1 2,6
Ortadoğu Anadolu 26,2 42,1 13,1 14,0 2,8 1,9
Güneydoğu Anadolu 27,8 44,4 9,0 15,0 2,3 1,5

Ortalama 32,7 37,7 8,2 15,8 2,9 2,7
Sonuç Artma Azalma Artma Artma Azalma Artma
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7.2. Türkiye’nin En Önemli Problemi
Türkiye’ye ilişkin araştırmalarda hemen her zaman önem verilen, “Ülkenin en 

önemli probleminin ne olduğu?” sorusuna bu araştırmada da yer verilmiştir. Katılım-
cılara, önceki araştırmalardan yararlanarak belirlenmiş bir dizi seçenek sunulmuş, 
önem sırasına göre bunlardan iki tanesini işaretlemeleri istenmiştir. Türkiye’nin en 
önemli sorunu ile ilgili olarak birinci düzeyde (TABLO-7.26) ifade edilen seçenekler 
arasında “terör” baskın niteliğe sahiptir. 

Darbe girişimi öncesi ve sonrası cevaplar birlikte ele alındığında katılımcıların 
%50,3’ü “terör”ü Türkiye’nin birinci düzeyde en önemli problemi olarak ifade et-
mişlerdir. Fakat “terör”ü Türkiye’nin en önemli problemi görme durumu darbe giri-
şimiyle bir artış kaydettiği de gözlenmektedir. Darbe girişimi öncesinde Türkiye’nin 
en önemli problemi olarak “terör”ü ifade edenlerin oranı %49,3 olmasına karşılık, 
darbe girişimi sonrasında kısmi bir artışla %52,9 olmuştur. Bunu da yaşanan terör 
sürecinden sonra doğal karşılamak gerektiği açıktır. Ancak ilginçtir darbe girişimin-
den önce Türkiye’nin en önemli problemi olarak “yolsuzluğu” ifade edenlerin oranı 
%13,5 iken, bu oran darbe girişiminden sonra %9,3’e gerilemiştir. 

Araştırmanın şu bulgusu son derece manidardır. Toplumda Türkiye’nin en 
önemli problemi olarak “irtica”yı ifade eden bulunmamaktadır. 

Türkiye’nin en önemli problemi olarak verilen ikinci düzey cevaplar arasında 
(TABLO-7.26) “adaletsizlik” birinci sırada yer almasına karşılık bu unsurun ora-
nında darbe girişimi öncesinde veya sonrasında bir değişim gözlenmemiştir. Fakat 
buna karşılık Türkiye’nin en önemli problemi olarak ikinci düzey cevap arasında da 
“terör”ü ifade edenlerin oranı %19,5’ten %27,1’e yükselmiştir. “Yolsuzluk”u problem 
olarak ifade edenlerin oranı ise %11,1’den %6,2’ye gerilemiştir.  

Hem tercihlere, hem de darbe öncesi ve darbe sonrasına göre gençlerin verdiği 
cevaplar TABLO-7.26’da karşılaştırılmaktadır. 

Gerek darbe öncesinde ve gerekse darbe sonrasında gençlerin ikinci tercihlerinde 
adaletsizliği Türkiye’nin en önemli sorunu olarak görmesi, çok önemli olup özel 
olarak mülakat yöntemi kullanılarak araştırılması gereken bir konudur. Çünkü genç-
lerin bu konudaki kanaatleri darbeden bağımsızdır.



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

518

TABLO-7.26: Türkiye’nin En Önemli Problemi 2
Te

rc
ih

DÖNEM/DÖNEM-
LER 

ARASI DEĞİŞİM
+: Artma
-: Azalma

Sizce Türkiye’nin en önemli problemi nedir? (%)

SAYI

Yo
lsu

zlu
k

Te
rö

r

Ah
lak

i 
Yo

zla
şm

a

Ek
on

om
ik 

Ye
ter

siz
lik

İn
sa

n 
Ha

kla
rı 

İh
lal

ler
i

İrt
ica

Eğ
iti

m

Ad
ale

tsi
zli

k

Te
rc

ih
 1

15 Temmuz Öncesi 3686 13,5 49,3 11,6 2,5 4,4 0,1 9,0 9,7
15 Temmuz Sonrası 1303 9,3 52,9 12,0 2,8 5,0 0,0 9,4 8,7
Değişim -4,2 +3,6 +0,4 +0,3 +0,6 -0,1 +0,4 -1

Ortalama 4989 12,4 50,3 11,7 2,5 4,6 0,0 9,1 9,4

Te
rc

ih
 2

15 Temmuz Öncesi 3105 11,1 19,5 16,1 7,1 5,9 0,8 13,6 25,8
15 Temmuz Sonrası 1107 6,2 27,1 17,5 7,0 4,2 0,4 11,7 26,0
Değişim -4,9 +7,6 +1,4 -0,1 -1,7 -0,4 -1,9 +0,2

Ortalama 4212 9,9 21,5 16,5 7,1 5,5 0,7 13,1 25,9
Sonuç Azalma Azalma Artma Artma Artma Artma Artma Artma

7.3. Gençlere Göre On Yıl Sonrasının Türkiye’si
Araştırma kapsamında katılımcılara ülkenin geleceğine ilişkin düşünce ve tah-

minlerini ifade etmelerini sağlayacak “Sizce genel anlamda düşündüğünüzde on 
yıl sonrasının Türkiye’si bugüne göre nasıl olacak?” sorusu yöneltilmiştir. 

Bu soruya ilişkin cevaplar (TABLO-7.27) hem 15 Temmuz darbe girişimi ön-
cesinde ve hem de sonrasında pek olumlu değildir. On yıl sonrasının Türkiye’si-
ni bugüne oranla daha olumsuz düşünenler %44,2’den, darbe girişimi sonrasında 
%46’ya yükselmiştir. Aradaki oran önemsiz sayılabilir (%1,8). Fakat ilginçtir darbe 
girişimi sonrasındaki değerlendirmede on yıl sonrasının Türkiye’sini bugüne oranla 
“çok kötü” düşünenlerin oranı %18,8’den %25,6’ya çıkmıştır. %6,8 oranında bir ar-
tış olmuştur. Buna karşılık on yıl sonrasının Türkiye’sini bugüne oranla “kötü” olarak 
değerlendirenlerin %25,4’ten %20,4’e düşmüştür. On yıl sonrasıyla bugünü “aynı” 
veya “daha iyi” şeklinde değerlendirenlerin oranında kayda değer bir değişim gözlen-
memiştir. Bu da göstermektedir ki 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’nin geleceğine 
ilişkin çok olumsuz kanaate sahip olanları daha da çoğaltmıştır. 

2 [Tercih-1: X2: 19,360 C:0,062; P:0,007]; [Tercih-2: X2: 52,419 C:0,111; P:0,000]
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TABLO-7.27: On Yıl Sonrasının Türkiye’si3

DÖNEM/
DÖNEMLER ARASI DEĞİŞİM

+: Artma
-: Azalma

Sizce genel anlamda düşündüğünüzde, ON YIL SONRASININ TÜRKİYE’si 
bugüne göre nasıl olacak? (%)

SAYI Çok Kötü Kötü Aynı İyi Çok İyi

15 Temmuz Öncesi 3734 18,8 25,4 14,2 26,6 15,0
15 Temmuz Sonrası 1331 25,6 20,4 14,6 25,2 14,2
Değişim +6,8 -5 +0,4 -1,4 -0,8

Toplam-Ortalama 5065 20,6 24,1 14,3 26,2 14,8

3 (X2: 33,806, C:0,081, P:0,000)
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BÖLÜM 8:
DARBE GİRİŞİMİ VE DİN

8.1. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin Dini Duygu ve Düşüncelerdeki 
 Değişim ve Değişimin Yönü
 8.1.1. Genel Durum
 8.1.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin “Dini Duygu ve Düşüncelerdeki 
  Değişim ve Değişimin Yönünün” Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
8.2. Gençlere Göre Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi 
 8.2.1. Genel Durum
 8.2.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin “Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru 
  Yöntemi”ne İlişkin Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
8.3. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi ve Dini Grup ve Cemaatler
 8.3.1. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin “Dini Cemaat ve Gruplara Ait 
  Düşüncelerinde Değişim ve Değişimin Yönü”
  8.3.1.1. Genel Durum
  8.3.1.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin “Dini Cemaat ve 
   Gruplara Ait Düşüncelerindeki Değişim ve Değişimin Yönü”nün Demografik 
   Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
 8.3.2. Gençlere Göre Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Etme Durumu
  8.3.2.1. Genel Durum
   8.3.2.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin “Dini Cemaat ve 
    Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Etme” ile ilgili Düşüncelerinin 
    Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
 8.3.3. 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında dini gruplara Yönelik Güven
  8.3.3.1. Genel Durum
  8.3.3.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin dini gruplara Yönelik 
   Güven ile ilgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak 
   İncelenmesi
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15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi, daha ilk duyulduğu anda Türkiye’deki 
hemen herkesi şaşkınlığa sürükledi. Siyasetçisinden, sosyal bilimcisine, gaze-

tecisinden bürokratına kadar hemen herkes kırk yıla varan bir süredir ismini duy-
dukları veya mahallede, apartmanda tanıdıkları bir hareketin mensuplarına belki 
her şeyi yakıştırabiliyorlardı; ama silahlı bir kalkışmayla ilişkilendirmek hiç kimse-
nin aklına gelmiyordu. Çünkü söz konusu hareketin mensupları yarım asra varan 
geçmişleriyle silahla hiç irtibatlı olmamış; silahla irtibatlı olduklarını hiç hissettir-
memişlerdi. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişimi öncelikle büyük bir şaşkınlığa 
sebep oldu; ama millet hiç tereddüt etmeden sokaklara çıktı ve canı pahasına darbe 
girişimini durdurmaya çalıştı ve durdurdu. 

Elbette ki sosyal bilimcilerin üzerinde birçok araştırmalar yapacakları önemli bir 
olay olan darbe girişimine karşı milletin tepkisini, birkaç maddeye sıkıştırarak izah 
etmek birçok eksikliği beraberinde taşıyacaktır. Ancak darbe girişimi ile bir “cema-
at” arasında irtibat kurmakta zorlanan hemen herkes, milletin daha ilk anda sokağa 
çıkarak canı pahasına darbeye karşı koyma sebepleri konusunda da zorlandı ve halâ 
da zorlanıyor. 

Bugün bunun sebepleri olarak ilk planda hatırlanan ve dillendirilenler arasında 
şu sebep muhakkak yer almaktadır: Bu millet geçmişteki askeri darbelerin bedelini 
ödemiş bir millettir ve bir daha bedel ödemek istemedi. Üstelik bu seferki darbe-
de dindar olarak tanınan bir cemaatin yer almış olması, bedelin ne kadar kapsamlı 
olacağının güçlü bir işaretiydi. Öyleyse bu darbe girişimi durdurulmalıydı ve darbe 
girişiminin silahlı aşaması milletin üstün fedakârlığıyla durduruldu. 

Silahlı bir kalkışma biçiminde açığa çıkan darbe girişimi, milletin sürece fiilen 
el koymasıyla bastırıldı; ama psikolojik, sosyal, siyasal, dinî boyutları/ sebepleriyle 
bastırılabildi mi?

İşte bu, muhakkak cevabı aranması gereken önemli bir sorudur.
Araştırmamızda 15 Temmuz ihanet hareketinin bu yönünü açığa çıkarabilmek 

amacıyla gençlere aşağıdaki sorular yöneltilerek darbe ile din arasındaki etkileşim 
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır:

• “15 Temmuz darbe girişiminden sonra dinî duygu ve düşüncelerinizde bir de-
ğişme oldu mu?
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• “15 Temmuz darbe girişiminden sonra dinî duygu ve düşüncelerinizde bir de-
ğişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?”

• Sizce, dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir?
• Bildiğiniz tüm dinî cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 

girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?
• Bildiğiniz tüm dinî cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 

girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir?
• Genel olarak düşündüğünüzde dinî cemaat ve gruplar, İslâm’ı doğru temsil edi-

yorlar mı?
• 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dinî gruplara yönelik güveniniz değişti 

mi?

8.1. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin Dini Duygu ve Düşüncelerinde Meydana 
Gelen Değişim ve Değişimin Yönü
Bu alt bölümde, gençlere sorulan “15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini 

duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise bu ne yönde 
bir değişmedir?” sorularına verdikleri cevaplar, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi 
sonrası için önce genel olarak incelenmekte; sonra da 15 Temmuz Askeri Darbe Giri-
şimi sonrası için demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilmektedir.

8.1.1. Genel Durum
Araştırmamız kapsamı gençlere “15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini 

duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? sorusu sorulmuştur.
Gençlerin bu soruya verdiği cevaplara göre gençlerin %9,7’sinin “dini duygu ve 

düşüncelerinde” “büyük oranda”; %13,9’ununkinde ise “kısmen” bir değişim olduğu 
görülmektedir. Toplamda (büyük oranda + kısmen) gençlerin %23,6’lık bir kesi-
minde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinde bir 
değişim gerçekleşmiştir (TABLO-8.1). 

Acaba bu değişim “dine” ve “dini” olana daha çok güvenmek yönünde bir değişim 
olabilir mi? Bunu tespit amacıyla da “15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini 
duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” 
sorusuna yer verilmiştir. 

Alınan cevaplar düşündürücüdür. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini 
duygu ve düşüncelerinde gerçekleşen bir değişimden bahsedenlerin bir kısmı, söz 
konusu değişimin “dine olan güvenin sarsılması” biçiminde tanımlamaktadırlar 
(TABLO-8.2). 
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Dine olan güven sarsılmasından bahsedenlerin oranı %11,4’tür. Bu “dini” görü-
nen bir yapının darbe girişiminin ilk planda pek gözlenmeyen önemli ve olumsuz 
sonuçlarından birisidir. Katılımcıların %18,1’lik kesimi “dine olan güveninin arttı-
ğından”, %70’lik bir kesimin ise “dini doğru bir şekilde öğrenme isteğine sahip 
hale geldiğinden” bahsetmektedir.

Gençlerin %18,1’inin “dine olan güveninin artmış” olmasının sebebi, cevapların 
darbeden üç ay sonraya ait olduğunu göz önüne alırsak, gençlerin “Ya Allah Bismillah 
Allahuekber” nidaları ile meydanlara inmiş olmasının meydana getirdiği toplumsal 
şuur altının etkisi olabilir.

TABLO-8.1: 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Dini Duygu ve Düşüncelerdeki Değişim
15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 

değişme oldu mu?
Katılımcı Sayısı  %

Büyük Oranda Değişti 132 9,7
Kısmen Değişti 190 13,9
Değişmedi 1044 76,4

Toplam-Ortalama 1366 100,0

TABLO-8.2: 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Dini Duygu ve Düşüncelerdeki Değişimin Yönü
“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 

değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” (%)
Katılımcı Sayısı  %

Dine Olan Güvenim Tama-
men Sarsıldı 38 4,4

Dine Olan Güvenim Kısmen 
Sarsıldı 60 7,0

Dine Olan Güvenim Arttı 160 18,6
Dini Doğru Bir Şekilde 
Öğrenme İsteği Oluştu 602 70,0

Toplam-Ortalama 860 100,0

8.1.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin “Dini Duygu ve Düşüncelerdeki Değişim ve 
Değişimin Yönünün” Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişiminden 

sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir?” soruları sorulmuştur. Gençlerin bu sorulara verdiği 
cevaplar, demografik özelliklerden, “cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim durumuna, eği-
tim öğretim alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık olarak 
eline geçen paraya, yaşanan konuta, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere ve şu 
anda yaşanılan yere” bağlı olarak incelenmiştir. 
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir?” sorularına gençlerin verdiği cevapları, cinsiyete bağ-
lı olarak incelediğimizde, kadınların dine bakışında erkeklere nazaran daha büyük 
oranda bir değişim meydana geldiği görülmektedir (TABLO-8.3). 

Kadınların %24,7’si, dine bakışının değiştiğini (büyük oranda değişti + kısmen 
değişti) ifade ederken; erkeklerin %22,4’ü, dine bakışının değiştiğini ifade etmişler-
dir. Bu değişim, kadınların %11,8’inde “dine olan güveninin” (Dine olan güvenim 
tamamen sarsıldı + Dine olan güvenim kısmen sarsıldı) sarsılması, %19,8’inde “dine 
olan güveninin” artması ve %68,4’ünde “Dini doğru bir şekilde öğrenme isteği” oluş-
ması istikametinde meydana gelmiştir. Buna karşılık erkeklerin %11’inde, “dine olan 
güveninin” (Dine olan güvenim tamamen sarsıldı + Dine olan güvenim kısmen sarsıl-
dı) sarsılması, %17,4’ünde “dine olan güveninin” artması ve %71,6’sında “dini doğru 
bir şekilde öğrenme isteği” oluşması istikametinde tezahür etmiştir (TABLO-8.4). 

Kadınlarda “dine güvenin artması”, erkeklere nazaran daha fazla; erkekler-
de ise “dini doğru anlama isteği” kadınlara nazaran daha fazladır.

TABLO-8.3: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana 
Gelen Değişim

Cinsiyet

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu mu? (%)

Büyük Oranda
Değişti

Kısmen 
Değişti Değişmedi

Kadın 10,9 13,8 75,3
Erkek 8,4 14,0 77,5

Ortalama 9,7 13,9 76,4

TABLO-8.4: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana 
Gelen Değişimin Yönü

Cinsiyet

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise bu 
ne yönde bir değişmedir? (%)

Dine Olan Güvenim 
Tamamen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Kısmen Sarsıldı Dine Olan Güvenim Arttı Dini Doğru Bir Şekilde 

Öğrenme İsteği Oluştu
Kadın 4,7 7,1 19,8 68,4
Erkek 4,1 6,9 17,4 71,6

Ortalama 4,4 7,0 18,6 70,0

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir?” sorularına gençlerin verdiği cevaplar, yaşa bağlı ola-
rak incelenmiştir (TABLO-8.5-TABLO-8.6).
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Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile yaş arasında anlamlı ve doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları, yaşa göre analiz ettiğimizde, yaş grupları arasın-
da farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra gençliğin büyük bir kesiminin duygu ve düşüncelerinde bir değişim ol-
mamıştır. Dini duygu ve düşüncelerinde değişim olan gençlerde değişimin yönü, “dine 
güvenin sarsılması”, “dine güvenin artması” ve “dini doğru öğrenme isteğinin” 
oluşması şeklinde tezahür etmiştir. Değişimin bu üç farklı tezahür şeklinde, “dini doğ-
ru öğrenme isteği” baskındır.

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değiş-
me oldu mu? sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, 26-30 yaş grubunda-
ki gençlerin %11,9’u “büyük oranda değişti”, 23-25 yaş grubunun %18,8’i “kısmen 
değişti”, 15-18 yaş grubunun %79,1’i “değişmedi”, şeklinde cevaplandırmışlardır 
(TABLO-8.5). Değişimi, toplam (büyük oranda değişti + kısmen değişti) olarak ele 
aldığımızda, 23–25 yaş grubundaki gençlerin %26,6’sının 15 Temmuz Askeri Darbe 
Girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinde bir değişim meydana geldiği gö-
rülmektedir.

Yaşa bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen deği-
şime ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-8.5’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerim “bü-
yük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı %7,8-11,9, “kısmen değişti” diyenlerin 
değişim bandı %11,2-18,8, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %73,3-79,1’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişimine 
ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” diyenlerde %4,1, 
“kısmen değişti” diyenlerde %7,6, “değişmedi” diyenlerde %5,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “yaşına ” göre “dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen değişime” 
ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, değişim bantlarının 
uzunlukları %10’dan küçük olduğundan grupların hepsinin homojen olduğu, grup 
fertlerinin zihinlerinin verdiği kararda çok net olduğu söylenebilir.
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TABLO-8.5: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Dini Duygu ve Düşüncelerde 
Meydana Gelen Değişim

Yaş
15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 

değişme oldu mu? (%)
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

15 -18 8,1 12,8 79,1
19 -22 8,9 14,2 76,9
23 -25 7,8 18,8 73,3
26 -30 11,9 11,2 77,0

Ortalama 9,7 13,9 76,4

Değişim Bandı (Min-Max) 7,8-11,9 11,2-18,8 73,3-79,1
Bant Uzunluğu 4,1 7,6 5,8

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” sorusunu, en yüksek oranlar dik-
kate alındığında, 23-25 yaş grubundaki gençlerin %5,1’i “dine olan güvenim ta-
mamen sarsıldı”, 26-30 yaş grubunun %9,5’i “dine olan güvenim kısmen sarsıldı”, 
19-22 yaş grubunun %22,2’si “dine olan güvenim arttı” ve 15–18 yaş grubunun 
%73,9’u “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” şeklinde cevaplandırmışlardır 
(TABLO-8.6). 

Dine olan güven sarsılmasını (dine olan güvenim tamamen sarsıldı + dine 
olan güvenim kısmen sarsıldı) toplamda ele aldığımızda, en yüksek oran, 26-30 
yaş grubundaki gençlerin %14,4’ünün dine olan güveninde bir sarsılma meyda-
na geldiği görülmektedir.

Yaşa bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen değişi-
min yönüne ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-
max) TABLO-8.6’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermek-
tedir.

Yaşa göre 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminden sonra “dine olan güvenim ta-
mamen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %2,8-5,1, “dine olan güvenim kısmen 
sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %4,7-9,5, “dine olan güvenim arttı” diyenlerin de-
ğişim bandı %15,9-22,2 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” diyenlerin 
değişim bandı %65,8-73,9’dur. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişim yönü-
ne ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “Dine olan güvenim tamamen sarsıldı” 
diyenlerde %2,3 “Dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerde %4,8, “Dine olan 
güvenim arttı” diyenlerde %6,3 ve “Dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerde %8,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
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nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “yaşına” göre “dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen değişimin 
yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, genel ola-
rak tüm grupların homojen olduğu; özel olarak da, “Dine olan güvenim tamamen 
sarsıldı” diyen grubun diğerlerine nazaran daha rafine, homojen bir grup olduğu 
görülmektedir.

TABLO-8.6: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Dini Duygu ve Düşüncelerde 
Meydana Gelen Değişimin Yönü 

Yaş

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir? (%)

Dine Olan Güvenim 
Tamamen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Kısmen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Arttı

Dini Doğru Bir Şekilde 
Öğrenme İsteği Oluştu

15 -18 3,8 6,4 15,9 73,9
19 -22 2,8 5,6 22,2 69,4
23 -25 5,1 4,7 16,7 73,5
26 -30 4,9 9,5 19,7 65,8

Ortalama 4,4 7,0 18,6 70,0

Değişim Bandı 
(Min-Max) 2,8-5,1 4,7-9,5 15,9-22,2 65,8-73,9

Bant Uzunluğu 2,3 4,8 6,3 8,1

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, “15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir?” sorularına gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğre-
tim durumuna bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.7-TABLO-8.8).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile eğitim/öğretim durumu arasında an-
lamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, 
eğitim/öğretim durumu grupları arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma 
uygun olarak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençliğin büyük bir kesiminin 
duygu ve düşüncelerinde bir değişim olmamıştır. Dini duygu ve düşüncelerinde de-
ğişim olan gençlerde değişimin yönü, “dine güvenin sarsılması”, “dine güveninin 
artması” ve “dini doğru öğrenme isteğinin” oluşması şeklinde tezahür etmiştir. De-
ğişimin bu üç farklı tezahür şeklinde, “dini doğru öğrenme isteği” baskındır.

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir de-
ğişme oldu mu? sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, eğitim/öğretim 
durumu lise olan gençlerin %9,9’u “büyük oranda değişti”, yüksek lisans/doktora 
olanların %15,6’sı “kısmen değişti”, ön lisans olanların %77,7’si “değişmedi” şek-
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linde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.7). Değişimi, “büyük oranda değişti + kısmen 
değişti” şeklinde toplam olarak ele aldığımızda, eğitim/öğretim durumu lisans olan 
gençlerin %25,3’ünde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşün-
celerinde bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde 
meydana gelen değişime ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-8.7’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu 
ve düşüncelerim “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı %8,3-9,9, “kıs-
men değişti” diyenlerin değişim bandı %12,5-15,6, “değişmedi” diyenlerin değişim 
bandı %74,6-77,7’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişimine 
ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” diyenlerde %1,6, 
“kısmen değişti” diyenlerde %3,1, “değişmedi” diyenlerde %3,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “eğitim/öğretim durumuna” göre “dini duygu ve düşüncelerinde meyda-
na gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
genel olarak tüm grupların homojen olduğu; özel olarak da, “büyük oranda değişti” 
diyen grubun diğerlerine nazaran daha rafine, homojen bir grup olduğu görülmek-
tedir. 

TABLO-8.7: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Eğitim/Öğretim Durumu
15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşünceleri-

nizde bir değişme oldu mu? (%)
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

İlköğretim/Ortaokul 9,1 13,6 77,3
Lise 9,9 12,8 77,3
Ön Lisans 9,8 12,5 77,7
Lisans 9,8 15,5 74,6
Yüksek Lisans/Doktora 8,3 15,6 76,0

Ortalama 9,7 13,9 76,4

Değişim Bandı (Min-Max) 8,3-9,9 12,5-15,6 74,6-77,7
Bant Uzunluğu 1,6 3,1 3,1
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“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” sorusunu, en yüksek oranlar dik-
kate alındığında, eğitim/öğretim durumu, yüksek lisans/doktora olan gençlerin 
%9,2’si “dine olan güvenim tamamen sarsıldı” ilköğretim/ortaokul olan gençlerin 
%15,0’i “dine olan güvenim kısmen sarsıldı”, ilköğretim/ortaokul olan gençlerin 
%25’i “dine olan güvenim arttı” ve lisans olan gençlerin %73,7’si “dini doğru bir 
şekilde öğrenme isteği oluştu” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.8). 

Dine olan güven sarsılmasını (dine olan güvenim tamamen sarsıldı + dine olan 
güvenim kısmen sarsıldı) toplamda ele aldığımızda, en yüksek oran, eğitim/öğretim 
durumu yüksek lisans/doktora olan gençlerin %20’sinin dine olan güveninde bir 
sarsılma meydana geldiği görülmektedir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde 
meydana gelen değişimin yönüne ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.8’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dine olan 
güvenim tamamen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %0,0-9,2, “dine olan güvenim 
kısmen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %5,2-15, “dine olan güvenim arttı” di-
yenlerin değişim bandı %13,8-25 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerin değişim bandı %60,0-73,7’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişim yö-
nüne ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “dine olan güvenim tamamen sarsıldı” 
diyenlerde %9,2 “dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerde %9,8, “dine olan 
güvenim arttı” diyenlerde %11,2 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerde %13,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “eğitim/öğretim durumuna” göre “dini duygu ve düşüncelerinde meyda-
na gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne al-
dığımızda, “dine olan güvenim tamamen sarsıldı”/ “kısmen sarsıldı” diyen grupların 
(sırasıyla %9,2, %9,8) rafine, homojen olduğu; “dine olan güvenim arttı” (%11,2) ve 
“dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” (%13,7) diyen grupların biraz hetero-
jen olduğu görülmektedir.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında eğitim/öğretim durumuna 
bağlı olarak gençlerin dine ilişkin duygu ve düşüncelerinde bir değişim oldu-
ğunu ifade eden grupların homojen olmasına karşılık; değişimin yönüne ilişkin 
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düşüncelerde aynı homojenliğin olmadığını, yanı gençlerin bu konuda zihinle-
rinin biraz karışık olduğunu söyleyebiliriz.

TABLO-8.8: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Eğitim/Öğretim Durumu

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değiş-
me oldu ise bu ne yönde bir değişmedir? (%)

Dine Olan Güvenim 
Tamamen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Kısmen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Arttı

Dini Doğru Bir 
Şekilde Öğrenme 

İsteği Oluştu
İlköğretim/Ortaokul 0,0 15,0 25,0 60,0
Lise 6,2 5,8 18,2 69,8
Ön Lisans 4,2 8,0 19,3 68,5
Lisans 2,8 5,2 18,3 73,7
Yüksek Lisans/Doktora 9,2 10,8 13,8 66,2

Ortalama 4,4 7,0 18,6 70,0

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-9,2 5,2-15 13,8-25 60,0-73,7
Bant Uzunluğu 9,2 9,8 11,2 13,7

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, “15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir?” sorularına gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğre-
tim alanına bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.9-TABLO-8.10).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile eğitim/öğretim alanı arasında anlamlı 
ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, eği-
tim/öğretim alanı grupları arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun 
olarak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençliğin büyük bir kesiminin duygu 
ve düşüncelerinde bir değişim olmamıştır. Dini duygu ve düşüncelerinde değişim olan 
gençlerde değişimin yönü, “dine güvenin sarsılması”, “dine güveninin artması” ve 
“dini doğru öğrenme isteğinin” oluşması şeklinde tezahür etmiştir. Değişimin bu üç 
farklı tezahür şeklinde, “dini doğru öğrenme isteği” baskındır.

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir de-
ğişme oldu mu? sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, eğitim/öğretim 
alanı imam hatip/ilahiyat-spor olan gençlerin %10,7’si “büyük oranda değişti”, genel 
olan gençlerin %18,9’u “kısmen değişti”, sağlık olan gençlerin %80,4’ü “değişmedi”, 
şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.9). Değişimi, “büyük oranda değişti + kıs-
men değişti” şeklinde toplam olarak ele aldığımızda, eğitim/öğretim alanı genel olan 
gençlerin %27,2’sinde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşün-
celerinde bir değişim meydana geldiği görülmektedir.
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Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde mey-
dana gelen değişime ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralı-
ğı (min-max) TABLO-8.9’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve 
düşüncelerim “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı %7,6-10,7, “kısmen 
değişti” diyenlerin değişim bandı %9,7-18,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı 
%72,8-80,4’tür. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişimine 
ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” diyenlerde %3,1, 
“kısmen değişti” diyenlerde %9,2, “değişmedi” diyenlerde %7,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “eğitim/öğretim alanına” göre “dini duygu ve düşüncelerinde meydana 
gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
genel olarak tüm grupların homojen olduğu; özel olarak da, “büyük oranda değişti” 
diyen grubun diğerlerine nazaran daha rafine/homojen bir grup olduğu görülmek-
tedir. 

TABLO-8.9: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Eğitim/Öğretim Alanı
15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 

değişme oldu mu? (%)
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

Teknik Alan 10,1 9,7 80,2
Sağlık 7,6 12,0 80,4
Sosyal 10,0 13,4 76,6
İmam Hatip/İlahiyat 10,7 15,5 73,8
Genel 8,3 18,9 72,8
Spor 10,7 15,3 74,0

Ortalama 9,6 14,0 76,4

Değişim Bandı (Min-Max) 7,6-10,7 9,7-18,9 72,8-80,4
Bant Uzunluğu 3,1 9,2 7,6

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” sorusunu, en yüksek oranlar dik-
kate alındığında, eğitim/öğretim alanı, genel olan gençlerin %6’sı “dine olan güve-
nim tamamen sarsıldı”, imam hatip/ilahiyat-sağlık olan gençlerin %8,5’i “dine olan 
güvenim kısmen sarsıldı”, spor olan gençlerin %22,4’ü “dine olan güvenim arttı” ve 
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teknik olan gençlerin %74,2’si “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” şeklin-
de cevaplandırmışlardır (TABLO-8.10). 

Dine olan güven sarsılmasını (dine olan güvenim tamamen sarsıldı + dine 
olan güvenim kısmen sarsıldı) toplamda ele aldığımızda, en yüksek oran, eği-
tim/öğretim alanı imam hatip/ilahiyat-genel olan gençlerin %13,5’inin dine olan 
güveninde bir sarsılma meydana geldiği görülmektedir.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde mey-
dana gelen değişimin yönüne ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-8.10’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dine olan 
güvenim tamamen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %3,1-6, “dine olan güvenim 
kısmen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %4,7-8,5, “dine olan güvenim arttı” di-
yenlerin değişim bandı %14,2-22,4 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerin değişim bandı %68,5-74,2’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişim yö-
nüne ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “dine olan güvenim tamamen sarsıldı” 
diyenlerde %2,9, “dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerde %3,8, “dine olan 
güvenim arttı” diyenlerde %8,2 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerde %5,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gençlerin eğitim/öğretim alanına göre “dini duygu ve düşüncelerinde meydana 
gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığı-
mızda, genel olarak tüm grupların homojen olduğu; özel olarak “dine olan güvenim 
tamamen sarsıldı” diyen grubun diğerlerine nazaran daha rafine/ homojen bir grup 
olduğunu söyleyebiliriz. 



535

DARBE GİRİŞİMİ VE DİN

TABLO-8.10: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerdeki Değişimin Yönü

Eğitim/Öğretim Alanı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir? (%)

Dine Olan Güvenim 
Tamamen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Kısmen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Arttı

Dini Doğru Bir 
Şekilde Öğrenme 

İsteği Oluştu
Teknik Alan 3,8 6,1 15,9 74,2
Sağlık 3,1 8,5 20,0 68,5
Sosyal 5,4 5,4 20,2 69,0
İmam Hatip/İlahiyat 5,0 8,5 17,0 69,5
Genel 6,0 7,5 14,2 72,4
Spor 3,5 4,7 22,4 69,4

Ortalama 4,6 6,8 18,2 70,4

Değişim Bandı (Min-Max) 3,1-6 4,7-8,5 14,2-22,4 68,5-74,2
Bant Uzunluğu 2,9 3,8 8,2 5,7

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, “15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir?” sorularına gençlerin verdiği cevaplar, mesleğe bağlı 
olarak incelenmiştir (TABLO-8.11-TABLO-8.12).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile meslek arasında anlamlı ve doğrusal 
bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları mesleğe göre analiz ettiğimizde, meslek grupları 
arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra gençliğin büyük bir kesiminin duygu ve düşüncelerinde bir deği-
şim olmamıştır. Dini duygu ve düşüncelerinde değişim olan gençlerde değişimin yönü, 
“dine güvenin sarsılması”, “dine güveninin artması” ve “dini doğru öğrenme isteği-
nin” oluşması şeklinde tezahür etmiştir. Değişimin bu üç farklı tezahür şeklinde, “dini 
doğru öğrenme isteği” baskındır.

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değiş-
me oldu mu? sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, mesleği ev kadını/
kızı olan gençlerin %16,8’i “büyük oranda değişti”, özel sektör çalışanı olan gençle-
rin %17,8’i “kısmen değişti”, memur olan gençlerin %82,2’si “değişmedi”, şeklinde 
cevaplandırmışlardır (TABLO-8.11). Değişimi, “büyük oranda değişti + kısmen de-
ğişti” şeklinde toplam olarak ele aldığımızda, mesleği ev kadını/kızı olan gençlerin 
%33,6’sının, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinde bir 
değişim meydana geldiği görülmektedir.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde mey-
dana gelen değişime ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı 
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(min-max) TABLO-8.11’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve 
düşüncelerim “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı %5,9-16,8, “kısmen 
değişti” diyenlerin değişim bandı %8,8-17,7, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı 
%66,3-82,2’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişimine 
ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” diyenlerde %10,9, 
“kısmen değişti” diyenlerde %8,9, “değişmedi” diyenlerde %15,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin mesleğe göre “dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen değişime” 
ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “büyük oranda de-
ğişti” (%10,9) ve “değişmedi” (%15,9) diyen grupların biraz heterojen gruplar oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

TABLO-8.11: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 

Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Meslek
15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşünceleriniz-

de bir değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir? (%)
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

Öğrenci 8,3 13,9 77,8
Eğitici (Öğretmen/Öğretim Elemanı) 9,9 14,0 76,2
Çalışmayan/İşsiz 8,3 17,7 74,0
Memur 5,9 11,9 82,2
Özel Sektör Çalışanı 8,2 17,8 74,0
İşçi (Çalışan) 6,5 15,6 77,9
Ev Kadını/Kızı 16,8 16,8 66,3
Esnaf 15,7 8,8 75,5

Ortalama 9,7 13,9 76,4

Değişim Bandı (Min-Max) 5,9-16,8 8,8-17,7 66,3-82,2
Bant Uzunluğu 10,9 8,9 15,9

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” sorusunu, en yüksek oranlar dik-
kate alındığında, mesleği özel sektör çalışanı/ev kadını/kızı olan gençlerin %6,7’si 
“dine olan güvenim tamamen sarsıldı”, eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) olan genç-
lerin %10,3’ü “dine olan güvenim kısmen sarsıldı”, memur olan gençlerin %24,3’ü 
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“dine olan güvenim arttı” ve çalışmayan/işsiz olan gençlerin %86,9’u “dini doğru bir 
şekilde öğrenme isteği oluştu” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.12). 

Dine olan güven sarsılmasını (dine olan güvenim tamamen sarsıldı + dine olan 
güvenim kısmen sarsıldı) toplamda ele aldığımızda, en yüksek oran, mesleği eğitici 
(öğretmen/öğretim elemanı) olan gençlerin %14,6’sının dine olan güveninde bir sar-
sılma meydana geldiği görülmektedir.

Mesleğe bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen 
değişimin yönüne ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-8.12’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Mesleğe göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dine olan güvenim tama-
men sarsıldı” diyenlerin değişim bandı, çalışmayan/işsiz hariç, %2,9-6,7, “dine olan 
güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %3,9-10,0, “dine olan güvenim 
arttı” diyenlerin değişim bandı %15,8-24,3 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği 
oluştu” diyenlerin değişim bandı %62,4-72,6’dır. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişim yö-
nüne ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “dine olan güvenim tamamen sarsıldı” 
diyenlerde %3,8, “dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerde %6,1, “dine olan 
güvenim arttı” diyenlerde %8,5 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerde %10,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gençlerin mesleğe göre “dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen değişimin 
yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “Dini doğ-
ru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” (%10,2) grubunun kendi içinde biraz heterojen 
olduğu görülmektedir. 
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TABLO-8.12: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Meslek

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir? (%)

Dine Olan Gü-
venim Tamamen 

Sarsıldı

Dine Olan 
Güvenim Kısmen 

Sarsıldı

Dine OOlan 
Güvenim Arttı

Dini Doğru Bir 
Şekilde Öğrenme 

İsteği Oluştu
Öğrenci 4,2 6,4 18,6 70,9
Eğitici (Öğretmen/Öğretim Elemanı) 4,3 10,3 23,1 62,4
Çalışmayan/İşsiz 3,3 4,9 4,9 86,9
Memur 2,9 10,0 24,3 62,9
Özel Sektör Çalışanı 6,7 6,7 17,8 68,9
İşçi (Çalışan) 3,9 3,9 21,6 70,6
Ev Kadını/Kızı 6,7 6,7 20,0 66,7
Esnaf 5,3 6,3 15,8 72,6

Ortalama 4,4 7,0 18,6 70,0

Değişim Bandı (Min-Max) 2,9-6,7 3,9-10,0 4,9-24,3 62,4-86,9
Bant Uzunluğu 3,8 6,1 19,4 24,5
Değişim Bandı (Min-Max)
Çalışmayan/İşsiz Hariç 2,9-6,7 3,9-10,0 15,8-24,3 62,4-72,6

Bant Uzunluğu 3,8 6,1 8,5 10,2

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, “15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir?” sorularına gençlerin verdiği cevaplar, ailenin ortala-
ma aylık gelirine bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.13-TABLO-8.14).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile ailenin ortalama aylık geliri arasında 
anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz etti-
ğimizde, ailenin ortalama aylık gelirine ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla 
birlikte genel dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençliğin 
büyük bir kesiminin duygu ve düşüncelerinde bir değişim olmamıştır. Dini duygu ve 
düşüncelerinde değişim olan gençlerde değişimin yönü, “dine güvenin sarsılması”, 
“dine güveninin artması” ve “dini doğru öğrenme isteğinin” oluşması şeklinde te-
zahür etmiştir. Değişimin bu üç farklı tezahür şeklinde, “dini doğru öğrenme isteği” 
baskındır.

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değiş-
me oldu mu? sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, ailesinin ortalama 
aylık geliri 1001–1500 TL olan gençlerin %11,9’u “büyük oranda değişti”, 3001 
-5000 TL olan gençlerin %18,1’i “kısmen değişti”, 5001 TL ve üstü olan gençlerin 
%81,5’i “değişmedi”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.13). Değişimi, “bü-
yük oranda değişti+ kısmen değişti” şeklinde toplam olarak ele aldığımızda, ailesinin 
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ortalama aylık geliri 3001–5000 TL olan gençlerin %27,7’sinin, 15 Temmuz Askeri 
Darbe Girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinde bir değişim meydana gel-
diği görülmektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerin-
de meydana gelen değişime ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-8.13’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini 
duygu ve düşüncelerim “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı %6,4-11,9, 
“kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı %11,1-18,1, “değişmedi” diyenlerin deği-
şim bandı %72,3-81,5’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişimine 
ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” diyenlerde %5,5, 
“kısmen değişti” diyenlerde %7, “değişmedi” diyenlerde %9,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin ailesinin ortalama aylık gelirine göre “dini duygu ve düşüncelerinde mey-
dana gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığı-
mızda, “değişmedi” diyen grubun (%9,2) diğerine nazaran daha heterojen bir grup 
olduğunu söyleyebiliriz. 

TABLO-8.13: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu mu? (%)

Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi
0 -1000 9,1 13,8 77,1
1001 -1500 11,9 13,1 75,0
1501 -2000 10,6 14,4 74,9
2001 -3000 6,4 12,8 80,9
3001 -5000 9,6 18,1 72,3
5001 ve Üstü 7,4 11,1 81,5

Ortalama 9,7 13,9 76,4

Değişim Bandı (Min-Max) 6,4-11,9 11,1-18,1 72,3-81,5
Bant Uzunluğu 5,5 7 9,2
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“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” sorusunu, en yüksek oranlar 
dikkate alındığında, ailesinin ortalama aylık geliri 1501–2000 TL olan gençlerin 
%6,1’i “dine olan güvenim tamamen sarsıldı”, 3001–5000 TL olan gençlerin %9,0’u 
“dine olan güvenim kısmen sarsıldı”, 1001–1500 TL olan gençlerin %21,6’sı “dine 
olan güvenim arttı” ve 5001 TL ve üstü olan gençlerin %77,8’i “dini doğru bir şekilde 
öğrenme isteği oluştu” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.14). 

Dine olan güven sarsılmasını (dine olan güvenim tamamen sarsıldı + dine olan 
güvenim kısmen sarsıldı) toplamda ele aldığımızda, en yüksek oran, ailesinin orta-
lama aylık geliri 2001–3000 TL olan gençlerin %12,8’inin dine olan güveninde bir 
sarsılma meydana geldiği görülmektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncele-
rinde meydana gelen değişimin yönüne ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere 
göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.14’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dine 
olan güvenim tamamen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı, %3,0-6,1, “dine olan gü-
venim kısmen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %5,5-9,0, “dine olan güvenim arttı” 
diyenlerin değişim bandı %16,4-21,6 ve “Dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluş-
tu” diyenlerin değişim bandı %67,8-77,8’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişim yö-
nüne ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “dine olan güvenim tamamen sarsıldı” 
diyenlerde %3,1, “dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerde %3,5, “dine olan 
güvenim arttı” diyenlerde %5,2 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerde %10’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gençlerin ailesinin ortalama aylık gelirine göre “dini duygu ve düşüncelerinde 
meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
önüne aldığımızda, “Dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” (%10) grubu ken-
di içinde daha heterojen olduğu görülmektedir. 
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TABLO-8.14: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değiş-
me oldu ise bu ne yönde bir değişmedir? (%)

Dine Olan Güvenim
Tamamen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Kısmen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Arttı

Dini Doğru Bir 
Şekilde Öğrenme 

İsteği Oluştu
0 -1000 3,4 7,1 16,9 72,7
1001 -1500 5,0 5,5 21,6 67,8
1501 -2000 6,1 6,1 19,3 68,5
2001 -3000 4,3 8,5 17,1 70,1
3001 -5000 3,0 9,0 16,4 71,6
5001 ve Üstü 0,0 5,6 16,7 77,8

Ortalama 4,4 6,8 18,5 70,3

Değişim Bandı (Min-Max) 3,0-6,1 5,5-9,0 16,4-21,6 67,8-77,8
Bant Uzunluğu 3,1 4,5 5,2 10

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, “15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir?” sorularına gençlerin verdiği cevaplar, gencin eli-
ne geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.15-
TABLO-8.26).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile gencin eline geçen aylık ortalama para 
miktarı arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı-
na göre analiz ettiğimizde, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı grupları 
arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra gençliğin büyük bir kesiminin duygu ve düşüncelerinde bir deği-
şim olmamıştır. Dini duygu ve düşüncelerinde değişim olan gençlerde değişimin yönü, 
“dine güvenin sarsılması”, “dine güveninin artması” ve “dini doğru öğrenme isteği-
nin” oluşması şeklinde tezahür etmiştir. Değişimin bu üç farklı tezahür şeklinde, “dini 
doğru öğrenme isteği” çok baskındır.

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değiş-
me oldu mu? sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, gencin eline geçen 
aylık ortalama para miktarı 1001–2000 TL olan gençlerin %22,2’si “büyük oranda 
değişti”, 1001–2000 TL olan gençlerin %18,5’i “kısmen değişti”, 2001 TL ve üstü 
olan gençlerin %87,0’si “değişmedi”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.15). 
Değişimi, “büyük oranda değişti + kısmen değişti” şeklinde toplam olarak ele aldığı-
mızda, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı 1001 -2000 TL olan gençlerin 
%40,7’sinin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinde bir 
değişim meydana geldiği görülmektedir.
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Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak gençlerin dini duy-
gu ve düşüncelerinde meydana gelen değişime ilişkin gençlerin cevaplarının seçe-
neklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.15’te görülmektedir. Tablo, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra dini duygu ve düşüncelerim “büyük oranda değişti” diyenlerin deği-
şim bandı %0,0-22,2, “kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı %10,9-18,5, “değiş-
medi” diyenlerin değişim bandı %59,3-87,0’dır. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişimine 
ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” diyenlerde %22,2, 
“kısmen değişti” diyenlerde %7,6, “değişmedi” diyenlerde %27,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre “dini duygu ve düşüncele-
rinde meydana gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne 
aldığımızda, “büyük oranda değişti” (%22,2) ve “değişmedi” (%27,7) diyen grupla-
rın oldukça heterojen gruplar olduğunu söyleyebiliriz. 

TABLO-8.15: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama
Para Miktarı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu mu? (%)

Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi
0 -400 9,5 15,6 74,9
401 -500 10,5 10,9 78,7
501 -750 7,4 16,2 76,4
751 -1000 8,0 14,4 77,6
1001 -2000 22,2 18,5 59,3
2001 ve Üstü 0,0 13,0 87,0

Ortalama 9,7 14,0 76,3

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-22,2 10,9-18,5 59,3-87,0
Bant Uzunluğu 22,2 7,6 27,7

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” sorusunu, en yüksek oranlar dik-
kate alındığında, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı 1001–2000 TL olan 
gençlerin %7,5’i “dine olan güvenim tamamen sarsıldı”, 1001-2000 TL olan genç-
lerin %10,0’u “dine olan güvenim kısmen sarsıldı”, 2001 TL ve üstü olan gençlerin 
%37,5’i “dine olan güvenim arttı” ve 751–1000 TL olan gençlerin %74,7’si “dini doğ-
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ru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.16). 
Dine olan güven sarsılmasını (dine olan güvenim tamamen sarsıldı + dine olan 

güvenim kısmen sarsıldı) toplamda ele aldığımızda, en yüksek oran, gencin eline ge-
çen aylık ortalama para miktarı 1001–2000 TL olan gençlerin %17,5’inin dine olan 
güveninde bir sarsılma meydana geldiği görülmektedir.

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak gençlerin dini duy-
gu ve düşüncelerinde meydana gelen değişimin yönüne ilişkin gençlerin cevapla-
rının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.16’da görülmektedir. 
Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre 15 Temmuz darbe giri-
şiminden sonra “dine olan güvenim tamamen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı, 
%0,0-7,5, “dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %5,4-10, 
“dine olan güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %16,4-37,5 ve “dini doğru bir 
şekilde öğrenme isteği oluştu” diyenlerin değişim bandı %56,3-74,7’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişim yö-
nüne ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “dine olan güvenim tamamen sarsıldı” 
diyenlerde %7,5, “dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerde %4,6, “dine olan 
güvenim arttı” diyenlerde %21,1 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerde %18,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre “dini duygu ve düşünce-
lerinde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını 
göz önüne aldığımızda, “dine olan güvenim arttı” (%21,1) ve “dini doğru bir şekilde 
öğrenme isteği oluştu” (%18,4) gruplarının kendi içlerinde heterojen olduğu görül-
mektedir. 
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TABLO-8.16: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 

Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama

Para Miktarı (TL)

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme 
oldu ise bu ne yönde bir değişmedir? (%)

Dine Olan Güvenim 
Tamamen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Kısmen Sarsıldı

Dine Olan 
Güvenim Arttı

Dini Doğru Bir 
Şekilde Öğrenme 

İsteği Oluştu
0 -400 3,9 8,6 20,8 66,7
401 -500 4,4 5,4 16,8 73,5
501 -750 6,4 7,1 16,4 70,0
751 -1000 2,4 6,0 16,9 74,7
1001 -2000 7,5 10,0 20,0 62,5
2001 ve Üstü 0,0 6,3 37,5 56,3

Ortalama 4,4 7,0 18,6 70,0

Değişim Bandı
(Min-Max) 0,0-7,5 5,4-10 16,4-37,5 56,3-74,7

Bant Uzunluğu 7,5 4,6 21,1 18,4

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, “15 Temmuz darbe girişiminden 

sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 

darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 

bu ne yönde bir değişmedir?” sorularına gençlerin verdiği cevaplar, “gencin yaşa-

dığı konuta” bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.17-TABLO-8.18).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile “yaşanan konut” arasında anlamlı ve 

doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları “yaşanan konuta” göre analiz ettiğimizde, “ya-

şanan konuta” ait gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun 

olarak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençliğin büyük bir kesiminin duygu 

ve düşüncelerinde bir değişim olmamıştır. Dini duygu ve düşüncelerinde değişim olan 

gençlerde değişimin yönü, “dine güvenin sarsılması”, “dine güveninin artması” ve 

“dini doğru öğrenme isteğinin” oluşması şeklinde tezahür etmiştir. Değişimin bu üç 

farklı tezahür şeklinde, “dini doğru öğrenme isteği” çok baskındır.

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 

değişme oldu mu? sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, evde yalnız 

olan gençlerin %11,8’i “büyük oranda değişti”, apart dairede yalnız olan gençlerin 

%42,9’u “kısmen değişti”, evde arkadaş (lar)ımla birlikte olan gençlerin %79,1’i “de-

ğişmedi”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.17). Değişimi, “büyük oranda 

değişti+ kısmen değişti” şeklinde toplam olarak ele aldığımızda, apart dairede yalnız 

olan gençlerin %42,9’unun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve 

düşüncelerinde bir değişim meydana geldiği görülmektedir.
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“Yaşanan Konuta” bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde meyda-
na gelen değişime ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-8.17’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Gencin “yaşadığı konuta” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu 
ve düşüncelerim “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı %0,0-11,8, “kıs-
men değişti” diyenlerin değişim bandı %12,2-42,9, “değişmedi” diyenlerin değişim 
bandı %57,1-79,1’dır. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişimine 
ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” diyenlerde %11,8, 
“kısmen değişti” diyenlerde %30,7 “değişmedi” diyenlerde %22’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “yaşadığı konuta” göre “dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen 
değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “kısmen 
değişti” (%30,7) ve “değişmedi” (%22) diyen grupların çok heterojen gruplar ol-
duğunu; “büyük oranda değişti” diyen grubun (%11,8) çok az heterojen bir grup 
olduğunu söyleyebiliriz. 

TABLO-8.17: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra D
ini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Yaşanan Konut
15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 

değişme oldu mu? (%)
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

Yurtta 9,7 13,7 76,5
Ailemle Birlikte Evde 10,5 15,7 73,8
Evde Yalnız 11,8 29,4 58,8
Evde Arkadaş (-lar)ımla Birlikte 8,7 12,2 79,1
Apart Dairede Yalnız 0,0 42,9 57,1
Apart Dairede Arkadaşla 9,2 12,4 78,4

Ortalama 9,6 14,0 76,5

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-11,8 12,2-42,9 57,1-79,1
Bant Uzunluğu 11,8 30,7 22

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” sorusunu, en yüksek oranlar dik-
kate alındığında, evde arkadaş (-lar)ı ile birlikte olan gençlerin %6,9’u “dine olan 
güvenim tamamen sarsıldı”, ailesi ile birlikte evde olan gençlerin %8,9’u “dine olan 
güvenim kısmen sarsıldı”, evde yalnız olan gençlerin %41,7’si “dine olan güvenim 
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arttı” ve apart dairede yalnız olan gençlerin %75,0’i “dini doğru bir şekilde öğrenme 
isteği oluştu” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.18). 

Dine olan güven sarsılmasını (dine olan güvenim tamamen sarsıldı + dine olan 
güvenim kısmen sarsıldı) toplamda ele aldığımızda, en yüksek oran, “yaşanan ko-
nut” ailesiyle birlikte ev olan gençlerin %11,9’unun dine olan güveninde bir sarsılma 
meydana geldiği görülmektedir. 

“Yaşanan konuta” bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde meydana 
gelen değişimin yönüne ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-8.18’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

“Yaşanan konuta” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra” “dine olan güvenim 
tamamen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %0,0-6,9, “dine olan güvenim kısmen 
sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %0,0-8,9, “dine olan güvenim arttı” diyenlerin de-
ğişim bandı %15,9-41,7 ve “Dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” diyenlerin 
değişim bandı %58,3-75,0’dir. 

15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin deği-
şim yönüne ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “dine olan güvenim tamamen 
sarsıldı” diyenlerde %6,9 “dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerde %8,9, 
“dine olan güvenim arttı” diyenlerde %25,8 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği 
oluştu” diyenlerde %16,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Yaşanan konuta” göre “dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen değişimin 
yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “dine olan 
güvenim arttı” (%25,8) diyenlerin en heterojen grup ve “dini doğru bir şekilde öğ-
renme isteği oluştu” (%16,7) diyenlerin daha az heterojen grup olduğu görülmek-
tedir. 
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TABLO-8.18: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Dini Duygu ve Düşüncelerde 
Meydana Gelen Değişimin Yönü

Yaşanan Konut

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir? (%)

Dine Olan Güvenim 
Tamamen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Kısmen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Arttı

Dini Doğru Bir 
Şekilde Öğrenme 

İsteği Oluştu
Yurtta 4,1 7,7 17,4 70,8
Ailemle Birlikte Evde 3,0 8,9 22,2 65,9
Evde Yalnız 0,0 0,0 41,7 58,3
Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 6,9 4,1 15,9 73,1
Apart Dairede Yalnız 0,0 0,0 25,0 75,0
Apart Dairede Arkadaşla 4,3 6,4 21,3 68,1

Ortalama 4,3 7,0 18,7 70,0

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-6,9 0,0-8,9 15,9-41,7 58,3-75,0
Bant Uzunluğu 6,9 8,9 25,8 16,7

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, “15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir?” sorularına gençlerin verdiği cevaplar, “hayatın büyük 
bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.19-TABLO-8.20). 

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile “hayatın büyük bir kısmının geçirildi-
ği yer” arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre 
analiz ettiğimizde, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” ait gruplar arasında 
farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe girişimin-
den sonra gençliğin büyük bir kesiminin duygu ve düşüncelerinde bir değişim olma-
mıştır. Dini duygu ve düşüncelerinde değişim olan gençlerde değişimin yönü, “dine 
güvenin sarsılması”, “dine güvenin artması” ve “dini doğru öğrenme isteğinin” 
oluşması şeklinde tezahür etmiştir. Değişimin bu üç farklı tezahür şeklinde, “dini doğ-
ru öğrenme isteği” çok baskındır.

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir de-
ğişme oldu mu? sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük 
bir kısmının geçirildiği yer” şehir olan gençlerin %10,4’ü “büyük oranda değişti”, 
şehir olan gençlerin %15,3’ü “kısmen değişti”, köy/kasaba olan gençlerin %78,9’u 
“değişmedi”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.19). Değişimi, “büyük oranda 
değişti + kısmen değişti” şeklinde toplam olarak ele aldığımızda, “hayatın büyük bir 
kısmının geçirildiği yer” şehir olan gençlerin %25,7’sinin, 15 Temmuz Askeri Darbe 
Girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinde bir değişim meydana geldiği gö-
rülmektedir.
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“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak gençlerin dini duygu ve 
düşüncelerinde meydana gelen değişime ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere 
göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.19’da görülmektedir. Tablo, genel dağı-
lım hakkında bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre 15 Temmuz darbe girişimin-
den sonra dini duygu ve düşüncelerim “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim 
bandı %8,7-10,4, “kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı %11,8-15,3, “değişme-
di” diyenlerin değişim bandı %74,3-78,9’dur. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişimine 
ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” diyenlerde %1,7, 
“kısmen değişti” diyenlerde %3,5, “değişmedi” diyenlerde %4,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “dini duygu ve düşüncelerinde 
meydana gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığı-
mızda, her üç grubun kendi içlerinde çok homojen olduğunu söyleyebiliriz. 

TABLO-8.19: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Hayatın 
Büyük Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde 
bir değişme oldu mu? (%)

Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi
Köy/Kasaba 9,4 11,8 78,9
İlçe 8,7 13,2 78,2
Şehir 10,4 15,3 74,3
Yurt Dışı 0,0 50,0 50,0

Ortalama 9,7 13,9 76,4

Değişim Bandı (Min-Max) 8,7-10,4 11,8-15,3 74,3-78,9
Bant Uzunluğu 1,7 3,5 4,6

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” sorusunu, en yüksek oranlar dik-
kate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer” ilçe olan gençlerin 
%4,9’u “dine olan güvenim tamamen sarsıldı”, ilçe olan gençlerin %8,5’i “dine olan 
güvenim kısmen sarsıldı”, ilçe olan gençlerin %20,6’sı “dine olan güvenim arttı” ve 
köy/kasaba olan gençlerin %75,0’i “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.20). 
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Dine olan güven sarsılmasını (dine olan güvenim tamamen sarsıldı + dine olan 
güvenim kısmen sarsıldı) toplamda ele aldığımızda, en yüksek oran, “hayatın büyük 
bir kısmının geçirildiği yer” ilçe olan gençlerin %13,4’ünün dine olan güveninde bir 
sarsılma meydana geldiği görülmektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak gençlerin dini duygu 
ve düşüncelerinde meydana gelen değişimin yönüne ilişkin gençlerin cevaplarının 
seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.20’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre 15 Temmuz darbe girişimin-
den sonra “dine olan güvenim tamamen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %3,4-4,9, 
“dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %5,4-8,5, “dine olan 
güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %16,2-20,6 ve “dini doğru bir şekilde öğ-
renme isteği oluştu” diyenlerin değişim bandı %65,9-75,0’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişim yö-
nüne ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “dine olan güvenim tamamen sarsıldı” 
diyenlerde %1,5, “dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerde %3,1, “dine olan 
güvenim arttı” diyenlerde %4,4 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerde %9,1’dir.

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “dini duygu ve düşünceler-
de meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
önüne aldığımızda, “Dine olan güvenim tamamen sarsıldı” (%1,5), “dine olan güve-
nim kısmen sarsıldı” (%3,1), “dine olan güvenim arttı” (%4,4) diyenlerin oldukça 
homojen grup ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” (%9,1) diyenlerin 
daha az homojen grup olduğu görülmektedir. 
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TABLO-8.20: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Hayatın 
Büyük Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme 
oldu ise bu ne yönde bir değişmedir? (%)

Dine Olan Güvenim 
Tamamen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Kısmen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Arttı

Dini Doğru Bir 
Şekilde Öğrenme 

İsteği Oluştu
Köy/Kasaba 3,4 5,4 16,2 75,0
İlçe 4,9 8,5 20,6 65,9
Şehir 4,6 7,0 18,8 69,6

Ortalama 4,4 7,0 18,6 70,0

Değişim Bandı (Min-Max) 3,4-4,9 5,4-8,5 16,2-20,6 65,9-75,0
Bant Uzunluğu 1,5 3,1 4,4 9,1

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında, “15 Temmuz darbe girişiminden 
sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu mu? ve “15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme oldu ise 
bu ne yönde bir değişmedir?” sorularına gençlerin verdiği cevaplar, “şu anda ya-
şanılan yere” bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.21-TABLO-8.22).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile “şu anda yaşanılan yer” arasında an-
lamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, 
“şu anda yaşanılan yere” ait gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılı-
ma uygun olarak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençliğin büyük bir kesimi-
nin duygu ve düşüncelerinde bir değişim olmamıştır. Dini duygu ve düşüncelerinde 
değişim olan gençlerde değişimin yönü, “dine güvenin sarsılması”, “dine güveninin 
artması” ve “dini doğru öğrenme isteğinin” oluşması şeklinde tezahür etmiştir. Deği-
şimin bu üç farklı tezahür şeklinde, “dini doğru öğrenme isteği” çok baskındır.

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir de-
ğişme oldu mu? sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşadığı 
yer” ilçe olan gençlerin %11,1’i “büyük oranda değişti”, şehir olan gençlerin %14,5’i 
“kısmen değişti”, köy/kasaba olan gençlerin %78,8’i “değişmedi”, şeklinde cevap-
landırmışlardır (TABLO-8.21). Değişimi, “büyük oranda değişti+ kısmen değişti” 
şeklinde toplam olarak ele aldığımızda, “şu anda yaşadığı yer” ilçe olan gençlerin 
%24,6’sının, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminden sonra dini duygu ve düşüncele-
rinde bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde 
meydana gelen değişime ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-8.21’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.
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“Şu anda yaşanılan yere” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu 
ve düşüncelerim “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı %9,2-11,1, “kıs-
men değişti” diyenlerin değişim bandı %10,6-14,5, “değişmedi” diyenlerin değişim 
bandı %75,5-78,8’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişimine 
ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” diyenlerde %1,9, 
“kısmen değişti” diyenlerde %3,9, “değişmedi” diyenlerde %3,3’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen de-
ğişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, her üç gru-
bun kendi içlerinde çok homojen olduğunu söyleyebiliriz. 

TABLO-8.21: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Şu Anda
Yaşanılan Yer

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşünce-
lerinizde bir değişme oldu mu? (%)

Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi
Köy/Kasaba 10,6 10,6 78,8
İlçe 11,1 13,5 75,5
Şehir 9,2 14,5 76,3

Ortalama 9,6 13,9 76,4

Değişim Bandı (Min-Max) 9,2-11,1 10,6-14,5 75,5-78,8
Bant Uzunluğu 1,9 3,9 3,3

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir 
değişme oldu ise bu ne yönde bir değişmedir?” sorusunu, en yüksek oranlar dik-
kate alındığında “şu anda yaşadığı yer” ilçe olan gençlerin %5,7’si “dine olan gü-
venim tamamen sarsıldı”, ilçe olan gençlerin %10,7’si “dine olan güvenim kısmen 
sarsıldı”, köy/kasaba olan gençlerin %26,6’sı “dine olan güvenim arttı” ve şehir olan 
gençlerin %75,0’i “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” şeklinde cevaplan-
dırmışlardır (TABLO-8.22). 

Dine olan güven sarsılmasını (“dine olan güvenim tamamen sarsıldı+ dine olan 
güvenim kısmen sarsıldı”) toplamda ele aldığımızda, en yüksek oran, “şu anda yaşa-
dığı yer” ilçe olan gençlerin %16,4’unun dine olan güveninde bir sarsılma meydana 
geldiği görülmektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak gençlerin dini duygu ve düşüncelerinde 
meydana gelen değişimin yönüne ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç 
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dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.22’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dine olan 
güvenim tamamen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %4-5,7, “dine olan güvenim 
kısmen sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %5,1-10,7, “dine olan güvenim arttı” di-
yenlerin değişim bandı %16,4-26,6 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerin değişim bandı %63,3-71,1’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerin değişim yö-
nüne ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “dine olan güvenim tamamen sarsıldı” 
diyenlerde %1,7, “dine olan güvenim kısmen sarsıldı” diyenlerde %5,6, “dine olan 
güvenim arttı” diyenlerde %10,2 ve “dini doğru bir şekilde öğrenme isteği oluştu” 
diyenlerde %7,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “dini duygu ve düşüncelerinde meydana gelen de-
ğişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Dine olan güvenim arttı” (%10,2) diyenlerin kısmen heterojen grup olduğu görül-
mektedir. 

TABLO-8.22: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Duygu ve Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Şu Anda 
Yaşanılan Yer

15 Temmuz darbe girişiminden sonra dini duygu ve düşüncelerinizde bir değişme 
oldu ise bu ne yönde bir değişmedir? (%)

Dine Olan Güvenim 
Tamamen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Kısmen Sarsıldı

Dine Olan Güvenim 
Arttı

Dini Doğru Bir 
Şekilde Öğrenme 

İsteği Oluştu
Köy/Kasaba 5,1 5,1 26,6 63,3
İlçe 5,7 10,7 16,4 67,2
Şehir 4,0 6,5 18,4 71,1

Ortalama 4,4 7,0 18,9 69,8

Değişim Bandı (Min-Max) 4-5,7 5,1-10,7 16,4-26,6 63,3-71,1
Bant Uzunluğu 1,7 5,6 10,2 7,8

8.2. Gençlere Göre Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi 
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin “Dini 

doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemine” ilişkin düşünceleri genel olarak ince-
lenecek; sonra da 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrası için gençlerin konuya 
ilişkin düşünceleri demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.
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8.2.1. Genel Durum
Dinin doğru şekilde öğrenme isteğine sahip olmak çok önemli olduğu gibi, bu 

isteğin nasıl karşılanabileceği ile ilgili olarak bizzat milletin görüşünün ne olduğunu 
bilmek de bir o kadar önemlidir. Araştırma kapsamında katılımcılara “Sizce, dini 
doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir?” sorusu yöneltilmiş ve önem sı-
rasını belirleyerek üç cevap vermeleri istenmiştir. Birinci düzey cevaplar dikkate 
alındığında katılımcıların “dini doğru öğrenmenin” yöntemi olarak ifade ettikleri iki 
unsur “Kur’an ve Hadis okumak” (%70) ve “Kur’an okumak” (%22,9) olarak ifa-
de edilmektedir (TABLO-8.23). “Dini doğru öğrenmekle” ilgili ikinci düzey cevap-
larda (TABLO-8.23) “Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmek” (%59,7), “Kur’an ve 
Hadis okumak” (%21), “Kur’an okumak” (%13,1) cevapları ön plana çıkmaktadır. 
“Dini doğru öğrenmekle” ilgili üçüncü düzey cevaplarda (TABLO-8.23) “Tarih-
teki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
(%38,8), “Kur’an okumak” (%25,7) ve “Hz. Peygamber’in hayatını öğrenmek” 
(%23,3) cevapları ön plana çıkmaktadır. 

Cevaplar bir bütün olarak değerlendirildiğinde bütün “eksiğine” veya “yan-
lışlarına” rağmen gençlerimiz sağduyulu bir yaklaşımla dini doğru öğrenmenin 
yolunun Kur’an’dan, Hadis’ten, Hz. Peygamberin hayatını bilmekten ve ümmetin 
kabul ettiği âlimlerin eserlerinden yararlanmaktan geçtiğini biliyor. Hiç kuşku yok 
ki dini doğru anlamak ve öğrenmek adına bu büyük bir imkândır. Bu noktada po-
püler din algılarının oluşmasına yol açan TV’lerdeki dini programların, din adına 
konuşan günümüzdeki bazı kimselerin ve “ilahiyatçıların” itibar görmemesi son 
derece manidardır (TABLO-8.23). 

TABLO-8.23: Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi

Sizce, dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir? (%)

Tercih-1 Tercih-2 Tercih-3
Katılımcı 

Sayısı
 %

Katılımcı
Sayısı

 %
Katılımcı

Sayısı
 %

Kur’an ve Hadis Okumak 964 70,0 278 21,0 60 5,6

Hz. Peygamberin Hayatını Öğrenmek 78 5,7 792 59,7 248 23,3

Tarihteki Âlimlerden Yararlanmak/Tarihteki
İslâm Âlimlerinin Kitaplarını Okumak 16 1,2 70 5,3 414 38,8

Bir Cemaate/Gruba Mensup Olmak 2 0,1 4 0,3 14 1,3

Kur’an Okumak 316 22,9 174 13,1 274 25,7

Günümüz İslâm Âlimlerinden öğrenmek 2 0,1 6 0,5 36 3,4

Günümüzdeki İlahiyatçılardan Öğrenmek 2 0,2 16 1,5

TV’deki Dini Programları Takip Etmek 4 0,4

Toplam-Ortalama 1378 100,0 1326 100,0 1066 100,0
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8.2.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin “Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru 
Yöntemi” Ne İlişkin Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebil-

menin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, demogra-
fik özelliklerden, “cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim durumuna, eğitim öğretim alanına, 
mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık olarak eline geçen paraya, ya-
şanan konuta, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere ve şu anda yaşanılan yere” 
bağlı olarak aşağıda incelenmektedir. 

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevapları, cinsiyete bağlı 
olarak incelediğimizde, cinsiyete göre büyük oranda bir değişim söz konusu değildir 
(TABLO-8.24). 

Verilen cevaplarda %10 rakamını referans/taban olarak alırsak, sorulan soruyu, 
birinci tercih, ikinci tercih, üçüncü tercihe göre sırasıyla, kadınların %70,7, %19,8; 
%5,8’i, “Kur’an ve Hadis okumak”; %5,2, %60,6, %22,9’u “Hz. Peygamberin haya-
tını öğrenmek”; %1,2, %4,0, %38,2’si “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak”; %22,9, %14,6, %26,0’sı “Kur’an okumak” 
olarak cevaplarken; erkeklerin %69,3, %22,0; %5,5’i, “Kur’an ve hadis okumak”; 
%6,1, %58,9, %23,6’sı “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek”; %1,1, %6,5, %39,5’i 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak”; 
%22,9, %11,7, %25,5’i “Kur’an okumak” olarak cevaplandırmışlardır. 

Cinsiyetlere göre “dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi” sıralama-
sında oranlar değişmekle beraber ciddi bir farklılık görülmemektedir. Dikkat 
çeken nokta, tercihler arasında çok keskin yükselme veya düşmelerin olmuş 
olmasıdır.

Birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” ve “Kur’an okumak” öne çıkmakta; 
ikinci tercihte “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” ilave ve etkin bir şekilde öne 
çıkmaktadır. Üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek”, “Tarihteki 
âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ve “Kur’an 
okumak”, gençler tarafından “dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi” olarak 
görülmektedir. Dikkat çeken nokta, her üç tercihte, sıralaması değişebilir, fakat var 
olan tek yöntem “Kur’an okumak”tır.

“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi” olarak, “Kur’an ve hadis 
okumak”, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek”, “Tarihteki âlimlerden yarar-
lanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ve “Kur’an okumak” 
çok baskın bir şekilde öne çıkmaktadır. 

“Bir cemaate/gruba mensup olmak”, “Günümüz İslâm âlimlerinden öğren-
mek”, “Günümüzdeki ilahiyatçılardan öğrenmek” ve “TV’deki dini programları 
takip etmek” gibi seçenekler, gençler için yok hükmündedir. 
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Bunun sebebi ayrı bir çalışma olarak mutlaka araştırılması gerekir. Bununla 
beraber cemaat mensuplarının, günümüz İslâm âlimlerinin, ilahiyatçıların ve 
TV program yapımcılarının kendi öz eleştirilerini yapıp nerede hata yaptıkları-
nı bulmaları gerekmektedir.

NOT: Birinci tercihte gençlerin hiçbiri “Günümüzdeki ilahiyatçılardan öğren-
mek” ve “TV’deki dini programları takip etmek”, ikinci tercihlerde gençlerin hiçbiri, 
“TV’deki dini programları takip etmek” şıklarını cevaplandırmadığı için tablolarda 
bu alternatifler çıkmamaktadır.

TABLO-8.24: Cinsiyete Göre Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi

Cinsiyet

Sizce, dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir? (%)
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 1 Kadın 70,7 5,2 1,2 0,1 22,9 0,0

Erkek 69,3 6,1 1,1 0,1 22,9 0,3

Ortalama 70,0 5,7 1,2 0,1 22,9 0,1

Te
rc

ih
 2 Kadın 19,8 60,6 4,0 0,3 14,6 0,5 0,2

Erkek 22,0 58,9 6,5 0,3 11,7 0,4 0,1

Ortalama 21,0 59,7 5,3 0,3 13,1 0,5 0,2

Te
rc

ih
 3 Kadın 5,8 22,9 38,2 1,0 26,0 4,3 1,7 0,2

Erkek 5,5 23,6 39,5 1,6 25,5 2,5 1,3 0,5

Ortalama 5,6 23,3 38,8 1,3 25,7 3,4 3,4 0,4

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, yaşa bağlı ola-
rak incelenmiştir (TABLO-8.25).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile yaş arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki 
kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları yaşa göre analiz ettiğimizde, yaş grupları arasında 
farklılık olmakla birlikte sonuçlar genel dağılıma uygundur.

“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir” sorusuna verilen cevaplar 
değerlendirildiğinde (%10 referans/taban ve en yüksek oranları göz önüne alınmak-
tadır) 15–18 yaş grubundaki gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi-
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ni”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%69,5) ve “Kur’an okumak” (%23,9); 
ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 19,0) ve “Hz. Peygamberin hayatını öğ-
renmek” (%66,1), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 18,1), 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
(% 43,5) ve “Kur’an okumak” (% 22,8) şeklinde cevaplandırmışlardır.

19-22 yaş grubundaki gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, 
birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%71,8) ve “Kur’an okumak” (%23,3); 
ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 20,5) ve “Hz. Peygamberin hayatını 
öğrenmek” (%59,1), “Kur’an okumak” (% 13,2); üçüncü tercihte, “Hz. Peygambe-
rin hayatını öğrenmek” (% 23,8), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 40,7) ve “Kur’an okumak” (% 25,6) şeklinde 
cevaplandırmışlardır.

23-25 yaş grubundaki gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, 
birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%69,8) ve “Kur’an okumak” (%22,4); 
ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 23,0) ve “Hz. Peygamberin hayatını 
öğrenmek” (%57,3), “Kur’an okumak” (% 13,1); üçüncü tercihte, “Hz. Peygambe-
rin hayatını öğrenmek” (% 26,4), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 38,6) ve “Kur’an okumak” (% 24,2) şeklinde 
cevaplandırmışlardır.

26–30 yaş grubundaki gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, 
birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%69,5) ve “Kur’an okumak” (%22,6); 
ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%20,8) ve “Hz. Peygamberin hayatını 
öğrenmek” (%58,5), “Kur’an okumak” (%14,9); üçüncü tercihte, “Hz. Peygambe-
rin hayatını öğrenmek” (%23,3), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumak” (%36,1) ve “Kur’an okumak” (%28,1) şeklinde ce-
vaplandırmışlardır.

Hangi yaş grubu olursa olsun, oranlar farklı da olsa, birinci tercihte,,“Kur’an ve 
hadis okumak” ve “Kur’an okumak” şeklinde iki alternatif, ikinci tercihte, “Kur’an 
ve hadis okumak”, “Hz Peygamberin hayatını öğrenmek” ve “Kur’an okumak” şek-
linde üç alternatif, üçüncü tercihte, “Hz Peygamberin hayatını öğrenmek”, “Tarihteki 
âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ve “Kur’an 
okumak” şeklinde üç alternatifi gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yönte-
mi” olarak ifade etmektedirler. Her üç tercihte ortak olan yöntem, “Kur’an okumak”tır.

Yaşa bağlı olarak “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemine” ilişkin genç-
lerin verdikleri cevapların seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-
8.25’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi”, birinci tercihte “Kur’an 
ve hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %69,5-71,8 “Kur’an okumak” diyenlerin 
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değişim bandı %22,4-23; ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin deği-
şim bandı %19,0-23, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerin değişim ban-
dı %57,3-66,1, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %13,1-14,9, üçüncü ter-
cihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerin değişim bandı %18,1-26,4, 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
diyenlerin değişim bandı %36,1-43,5 ve “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı 
%22,8-28,1’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yön-
temine” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis 
okumak” diyenlerde %2,3 “Kur’an okumak” diyenlerde %0,6, ikinci tercihte, “Kur’an 
ve hadis okumak” diyenlerde %4, “Hz Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerde 
%8,8, “Kur’an okumak” diyenlerde %1,8; üçüncü tercihte, “Hz Peygamberin haya-
tını öğrenmek” diyenlerde %8,3, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerde %7,4, ve “Kur’an okumak” diyenlerde 
%5,3’dür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Değişim bantlarının uzunluklarının hepsi %10’dan küçük olduğundan dolayı 
tüm grupların homojen olduğu, zihinlerinin çok net olduğu söylenebilir.
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TABLO-8.25: Yaşa Göre Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi
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15 -18 69,5 4,6 1,9 0,0 23,9 0,0
19 -22 71,8 3,5 0,9 0,0 23,3 0,4
23 -25 69,8 6,3 0,9 0,3 22,4 0,3
26 -30 69,5 6,6 1,1 0,2 22,6

Ortalama 70,0 5,7 1,2 0,1 22,9 0,1
Değişim Bandı 
(Min-Max)*

69,5-
71,8

22,4-
23,9

Bant Uzunluğu 2,3 1,5

Te
rc

ih
-2

15 -18 19,0 66,1 4,8 0,4 9,3 0,4
19 -22 20,5 59,1 6,4 13,2 0,5 0,5
23 -25 23,0 57,3 5,7 13,1 0,6 0,3
26 -30 20,8 58,5 4,8 0,6 14,9 0,4

Ortalama 21,0 59,7 5,3 0,3 13,1 0,5 0,2
Değişim Bandı 
(Min-Max)*

19,0-
23 57,3-66,1 13,1-

14,9
Bant Uzunluğu 12,5 8,8 1,8

Te
rc

ih
-3

15 -18 8,8 18,1 43,5 1,6 22,8 3,1 2,1
19 -22 4,1 23,8 40,7 1,2 25,6 1,7 1,7 1,2
23 -25 4,0 26,4 38,6 1,4 24,2 3,2 1,4 0,7
26 -30 5,9 23,3 36,1 1,2 28,1 4,2 1,2 0,0

Ortalama 5,6 23,3 38,8 1,3 25,7 3,4 1,5 0,4
Değişim Bandı 
(Min-Max)* 18,1-26,4 36,1-43,5 22,8-

28,1
Bant Uzunluğu 8,3 7,4 5,3

* Alt sınırı yaklaşık olarak %10 olan bant değişimleri göz önüne alındı.
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim 
durumuna bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.26).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile eğitim/öğretim durumu arasında anlamlı 
ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları ile eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, 
eğitim/öğretim grupları arasında farklılık olmakla birlikte sonuçlar genel dağılıma 
uygundur.

“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna verilen cevaplar 
değerlendirildiğinde (%10 referans/taban ve en yüksek oranları göz önüne alınmak-
tadır) eğitim/öğretim durumu ilköğretim/ortaokul olan gençler, “dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%80,6) 
ve “Kur’an okumak” (%17,9); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 12,7) ve 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%63,5), “Kur’an okumak” (% 17,5); üçüncü 
tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%10,2), “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
(% 22,4), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını 
okumak” (% 26,5) ve “Kur’an okumak” (% 36,7) olarak kabul etmişlerdir.

Eğitim/öğretim durumu lise olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%69,8) ve “Kur’an okumak” 
(%23,9); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%19,4) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%62,8), “Kur’an okumak” (%12,8); üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%22,8), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%38,9) ve “Kur’an okumak” (%25,6) olarak 
kabul etmişlerdir.

Eğitim/öğretim durumu ön lisans olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en 
doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%71,0) ve “Kur’an 
okumak” (%21,2); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 21,2) ve “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%59,6), “Kur’an okumak” (% 10,9); üçüncü tercihte, 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 22,9), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/
tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 40,8) ve “Kur’an okumak” (% 
26,0) olarak kabul etmişlerdir.

Eğitim/öğretim durumu lisans olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%68,1) ve “Kur’an okumak” 
(%24,1); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 22,7) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%56,5), “Kur’an okumak” (% 14,9); üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (% 23,3), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 38,4) ve “Kur’an okumak” (% 24,7) olarak 
kabul etmişlerdir.



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

560

Eğitim/öğretim durumu yüksek lisans/doktora olan gençler, “Dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%69,1) 
ve “Kur’an okumak” (%23,7); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 22,2) ve 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%61,1), “Kur’an okumak” (% 12,2), üçüncü 
tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 25,4), “Tarihteki âlimlerden ya-
rarlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 40,8) ve “Kur’an oku-
mak” (% 23,9) olarak kabul etmişlerdir.

Eğitim/öğretim durumu ne olursa olsun, oranlar farklı da olsa, gençler, birinci ter-
cihte “Kur’an ve hadis okumak” ve “Kur’an okumak” şeklinde iki alternatif ikinci ter-
cihte, “Kur’an ve hadis okumak”, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” ve “Kur’an 
okumak” şeklinde üç alternatif; üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğren-
mek”, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını 
okumak” ve “Kur’an okumak” şeklinde üç alternatifi “Dini doğru öğrenebilmenin en 
doğru yöntemi” olarak ifade etmektedirler. Her üç tercihte ortak olan yöntem, “Kur’an 
okumak”tır.

Dikkat çeken diğer bir nokta da, gençlerin birinci tercihinde, “Kur’an ve hadis 
okumak” ağırlıkta iken ikinci tercihlerinde “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
ağırlık kazanıp öne geçmekte ve üçüncü tercihlerinde de “Tarihteki âlimlerden yarar-
lanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ağırlık kazanıp öne geçmek-
tedir. Birinci ve ikinci tercihlerde oranlar birbirlerinden uzak iken, üçüncü tercihte 
oranlar birbirine daha yakın çıkmaktadır.

Dikkat çeken başka bir nokta da eğitim/öğretim durumu ilköğretim/ortaokul 
olan gençlerin %80,1’nin “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi” ola-
rak, “Kur’an ve hadis okumayı” tercih etmiş olmalarıdır. 

Her üç tercihi göz önüne aldığımızda sadece Kur’an okumayı, dini doğru öğ-
renmenin en doğru yöntemi olarak kabul edenlerin oranlarının %18-37 bandın-
da olmasının sebebi, Türkiye’de hadisler üzerinde yapılan uluorta tartışmaların 
gençler üzerindeki olumsuz etkisinin bir sonucu olabilir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemine” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-
max) TABLO-8.26’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir ver-
mektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi”, 
birinci tercihte “Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %68,1-80,6, 
“Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %17,9-24,1; ikinci tercihte, “Kur’an ve 
hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %12,7-22,7, “Hz. Peygamberin hayatını öğ-
renmek” diyenlerin değişim bandı %56,5-63,5, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim 
bandı %10,9-17,5; üçüncü tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim 
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bandı %4,8-10,2, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerin değişim bandı 
%22,4-25,4, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitapla-
rını okumak” diyenlerin değişim bandı %26,5-40,8 ve “Kur’an okumak” diyenlerin 
değişim bandı %23,9-36,7’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemine” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, birinci tercihte, “Kur’an ve ha-
dis okumak” diyenlerde %12,5 “Kur’an okumak” diyenlerde %6,2; ikinci tercihte, 
“Kur’an ve hadis okumak” diyenlerde %10, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
diyenlerde %7, “Kur’an okumak” diyenlerde %10,9; üçüncü tercihte, “Kur’an ve ha-
dis okumak” diyenlerde %5,4 “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerde %3, 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
diyenlerde %14,3 ve “Kur’an okumak” diyenlerde %12,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu açıdan bakıldığında, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%12,5) ikin-
ci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%10), “Kur’an okumak” (%10,9), üçüncü 
tercihte, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını 
okumak” (%14,3) ve “Kur’an okumak” (%12,8) diyen gruptaki gençlerin zihinleri-
nin biraz karışık olduğu, yani grubun biraz heterojen olduğu görülmektedir. Diğer 
alternatifleri öngören gençlik grupları çok daha homojendir.
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TABLO-8.26: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi

Eğitim/Öğretim 
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İlköğretim /
Ortaokul 80,6 1,5 17,9

Lise 69,8 4,0 2,4 23,9
Ön Lisans 71,0 7,3 0,5 21,2
Lisans 68,1 6,5 0,7 0,2 24,1 0,4
Yüksek Lisans/ 
Doktora 69,1 5,2 1,0 1,0 23,7

Ortalama 70,0 5,7 1,1 0,1 22,9 0,1
Değişim Bandı 
(Min-Max)*

68,1-
80,6

17,9-
24,1

Bant Uzunluğu 12.5 6,2

Te
rc

ih
-2

İlköğretim/Ortaokul 12,7 63,5 6,3 17,5 0,0
Lise 19,4 62,8 4,4 0,3 12,8 0,3 0,0
Ön Lisans 21,2 59,6 7,0 0,3 10,9 0,6 0,6
Lisans 22,7 56,5 5,0 0,5 14,9 0,5 0,0
Yüksek Lisans/ 
Doktora 22,2 61,1 3,3 12,2 1,1 0,0

Ortalama 20,9 59,8 5,3 0,3 13,2 0,5 0,2
Değişim Bandı 
(Min-Max)*

12,7-
22,7

56,5-
63,5

10,9-
17,5

Bant Uzunluğu 10 7 6,6
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ih
-3

İlköğretim /
Ortaokul 10,2 22,4 26,5 2,0 36,7 2,0

Lise 6,0 22,8 38,9 0,7 25,6 3,5 2,5
Ön Lisans 4,8 22,9 40,8 0,3 26,0 3,1 0,7 1,4
Lisans 5,5 23,3 38,4 2,5 24,7 3,8 1,9
Yüksek Lisans/ 
Doktora 5,6 25,4 40,8 1,4 23,9 2,8

Ortalama 5,6 23,2 38,8 1,3 25,8 3,4 1,5 0,4
Değişim Bandı 
(Min-Max)*

4,8-
10,2

22,4-
25,4

26,5-
40,8

23,9-
36,7

Bant Uzunluğu 5,4 3 14,3 12,8
* Alt sınırı yaklaşık olarak %10 olan bant değişimleri göz önüne alındı.
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim 
alanına bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.27).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile eğitim/öğretim alanı arasında anlamlı ve 
doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları ile eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, eği-
tim/öğretim alanı grupları arasında farklılık olmakla birlikte sonuçlar genel dağılıma 
uygundur.

“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna verilen cevaplar 
değerlendirildiğinde (%10 referans/taban ve en yüksek oranları göz önüne alınmak-
tadır) eğitim/öğretim alanı teknik alan olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en 
doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%70,0) ve “Kur’an 
okumak” (%22,9); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 18,4) ve “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%60,1) “Kur’an okumak” (% 13,6), üçüncü tercihte, 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 19,9), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/
tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 43,2) ve “Kur’an okumak” (% 
21,6) olarak kabul etmişlerdir.

Eğitim/öğretim alanı sağlık olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%69,4) ve “Kur’an okumak” 
(%23,7); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 22,1) ve “Hz Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%60,2), “Kur’an okumak” (% 9,4), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (% 20,9), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 42,4) ve “Kur’an okumak” (% 25,2) olarak 
kabul etmişlerdir.

Eğitim/öğretim alanı sosyal olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%71,0) ve “Kur’an okumak” 
(%23,5); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 21,9) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%59,2), “Kur’an okumak” (% 12,2), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (% 26,8), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 40,9) ve “Kur’an okumak” (% 23,0) olarak 
kabul etmişlerdir.

Eğitim/öğretim alanı imam hatip/ilahiyat olan gençler, “Dini doğru öğrenebil-
menin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%72,3) ve 
“Kur’an okumak” (%20,9); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 18,3) ve 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%62,9), “Kur’an okumak” (% 15,7); üçüncü 
tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 21,3), “Tarihteki âlimlerden ya-
rarlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 35,4) ve “Kur’an oku-
mak” (% 30,3) olarak kabul etmişlerdir.
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Eğitim/öğretim alanı genel olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%62,3) ve “Kur’an okumak” 
(%27,1); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%26,0) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%58,0), “Kur’an okumak” (%10,5); üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (% 22,8), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 36,8) ve “Kur’an okumak” (% 24,0) olarak 
kabul etmişlerdir.

Eğitim/öğretim alanı spor olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%71,5) ve “Kur’an okumak” 
(%20,0); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 20,8) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%56,0), “Kur’an okumak” (% 18,4), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (% 26,9), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 35,6) ve “Kur’an okumak” (% 29,8) olarak 
kabul etmişlerdir.

Eğitim/öğretim alanı ne olursa olsun, oranlar farklı da olsa, birinci tercihte, 
“Kur’an ve hadis okumak” ve “Kur’an okumak” şeklinde iki alternatifi; ikinci tercihte, 
“Kur’an ve hadis okumak” ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek”, “Kur’an oku-
mak” şeklinde üç alternatifi; üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek”, 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
ve “Kur’an okumak” şeklinde üç alternatifi gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en 
doğru yöntemi” olarak ifade etmektedirler. Her üç tercihte ortak olan yöntem, “Kur’an 
okumak”tır.

Dikkat çeken diğer bir nokta da, gençlerin birinci tercihinde, “Kur’an ve 
hadis okumak” ağırlıkta iken ikinci tercihlerinde “Hz. Peygamberin hayatını 
öğrenmek” ağırlık kazanıp öne geçmekte ve üçüncü tercihlerinde de “Tarihteki 
âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ağırlık 
kazanıp öne geçmektedir. Birinci ve ikinci tercihlerde oranlar birbirlerinden 
uzak iken üçüncü tercihte oranlar birbirine daha yakın çıkmaktadır.

Her üç tercihi göz önüne aldığımızda sadece “Kuran okumayı”, dini doğru öğ-
renmenin en doğru yöntemi olarak kabul edenlerin oranlarının %9,4-30,3 bandında 
olmasının sebebi, Türkiye’de hadisler üzerinde yapılan uluorta tartışmaların gençler 
üzerindeki olumsuz etkisinin bir sonucu olabilir.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak gençlerin “Dini doğru öğrenebilmenin en 
doğru yöntemine” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-8.27’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi”, 
birinci tercihte “Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %62,3-71,5 
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“Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %20-23,7, ikinci tercihte, “Kur’an ve 
hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %18,3-26, “Hz. Peygamberin hayatını öğ-
renmek” diyenlerin değişim bandı %56-62,9, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim 
bandı %9,4-18,4, üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenle-
rin değişim bandı %19,9-26,9, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerin değişim bandı %35,4-43,2 ve “Kur’an 
okumak” diyenlerin değişim bandı %21,6-30,3’tür. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemine” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, birinci tercihte, “Kur’an ve ha-
dis okumak” diyenlerde %9,2 “Kur’an okumak” diyenlerde %13,7, ikinci tercihte, 
“Kur’an ve hadis okumak” diyenlerde %7,7, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
diyenlerde %6,9, “Kur’an okumak” diyenlerde %9, üçüncü tercihte, “Hz. Peygambe-
rin hayatını öğrenmek” diyenlerde %7, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerde %7,8 ve “Kur’an okumak” diyen-
lerde %8,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu açıdan bakıldığında (%10 referans alındığında), birinci tercihte, “Kur’an ve 
hadis okumak” (%13,7) diyen gruptaki gençlerin zihinlerinin biraz karışık oldu-
ğu yanı grubun biraz heterojen olduğu görülmektedir. Diğer alternatifleri öngören 
gençlik grupları daha homojendir.

Dikkat çeken nokta eğitim/öğretim alanına göre “Dini doğru öğrenebilmenin en 
doğru yöntemine” ilişkin gençlerin görüşlerinin daha net olmuş olmasıdır.
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TABLO-8.27: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi
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Teknik Alan 70,0 4,6 2,1 22,9 0,4
Sağlık 69,4 5,9 1,1 23,7
Sosyal 71,0 5,2 0,3 23,5
İmam Hatip/ 
İlahiyat 72,3 6,4 0,4 20,9

Genel 62,3 6,8 2,9 1,0 27,1
Spor 71,5 6,9 0,8 20,0 0,8

Ortalama 69,5 5,8 1,2 0,2 23,1 0,2
Değişim Bandı 
(Min-Max)* 62,3-71,5 20-23,7

Bant Uzunluğu 9,2 3,7

Te
rc

ih
-2

Teknik Alan 18,4 60,1 5,7 0,9 13,6 0,9 0,4
Sağlık 22,1 60,2 7,7 9,4 0,6
Sosyal 21,9 59,2 5,5 0,3 12,2 1,0
İmam Hatip/ 
İlahiyat 18,3 62,9 3,1 15,7

Genel 26,0 58,0 5,0 10,5 0,5
Spor 20,8 56,0 4,0 0,8 18,4

Ortalama 21,2 59,7 5,2 0,3 13,0 0,5 0,2
Değişim Bandı 
(Min-Max)* 18,3-26 56-62,9 9,4-18,4

Bant Uzunluğu 7,7 6,9 9

Te
rc

ih
-3

Teknik Alan 7,4 19,9 43,2 ,6 21,6 4,0 2,8 0,6
Sağlık 5,0 20,9 42,4 1,4 25,2 3,6 1,4
Sosyal 3,9 26,8 40,9 1,2 23,0 2,7 1,6
İmam Hatip/ 
İlahiyat 6,2 21,3 35,4 1,1 30,3 3,9 1,1 0,6

Genel 8,2 22,8 36,8 1,8 24,0 4,7 1,8
Spor 1,9 26,9 35,6 1,9 29,8 1,9 1,9
Teknik Alan 5,6 23,2 39,3 1,3 25,2 3,5 1,6 0,4

Ortalama 7,4 19,9 43,2 ,6 21,6 4,0 2,8 0,6
Değişim Bandı 
(Min-Max)* 19,9-26,9 35,4-43,2 21,6-30,3

Bant Uzunluğu 7 7,8 8,7
* Alt sınırı yaklaşık olarak %10 olan bant değişimleri göz önüne alındı.
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, Mesleğe bağlı 
olarak incelenmiştir (TABLO-8.28).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile meslek arasında anlamlı ve doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları mesleğe göre analiz ettiğimizde, meslek grupları ara-
sında farklılık olmakla birlikte sonuçlar genel dağılıma uygundur.

“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna verilen cevaplar 
değerlendirildiğinde (%10 referans/taban ve en yüksek oranları göz önüne alınmak-
tadır.) mesleği öğrenci olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi-
ni”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%69,3) ve “Kur’an okumak” (%23,3); 
ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 21,2) ve “Hz. Peygamberin hayatını 
öğrenmek” (%60,4) “Kur’an okumak” (% 12,1), üçüncü tercihte, “Hz. Peygambe-
rin hayatını öğrenmek” (% 20,7), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 43,5) ve “Kur’an okumak” (% 25,1) olarak kabul 
etmişlerdir.

Mesleği eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) olan gençler, “Dini doğru öğrenebil-
menin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%73,4) ve 
“Kur’an okumak” (%20,8); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 20,8) ve 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%63,1), “Kur’an okumak” (% 8,9); üçüncü 
tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 22,5), “Tarihteki âlimlerden ya-
rarlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 38,7) ve “Kur’an oku-
mak” (% 26,8) olarak kabul etmişlerdir.

Mesleği çalışmayan/işsiz olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yön-
temini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%70,8) ve “Kur’an okumak” 
(%18,8); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%18,9) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%62,1), “Kur’an okumak” (%15,8), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%22,2), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%40,7) ve “Kur’an okumak” (%22,2) olarak 
kabul etmişlerdir.

Mesleği memur olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, 
birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%65,0) ve “Kur’an okumak” (%27,5); 
ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%25,9) ve “Hz. Peygamberin hayatını 
öğrenmek” (%52,7), “Kur’an okumak” (% 14,3), üçüncü tercihte, “Hz. Peygambe-
rin hayatını öğrenmek” (% 30,1), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 25,8) ve “Kur’an okumak” (% 22,6) olarak kabul 
etmişlerdir.
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Mesleği özel sektör çalışanı olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%63,0), “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%13,7) ve “Kur’an okumak” (%23,3); ikinci tercihte, “Kur’an ve 
hadis okumak” (% 29,0) ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%55,1), “Kur’an 
okumak” (% 11,6), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 21,4), 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
(% 33,9) ve “Kur’an okumak” (% 33,9) olarak kabul etmişlerdir.

Mesleği işçi (çalışan)olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi-
ni”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%76,3) ve “Kur’an okumak” (%21,1); 
ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 17,8) ve “Hz. Peygamberin hayatını 
öğrenmek” (%64,4), “Kur’an okumak” (% 16,4), üçüncü tercihte, “Hz. Peygambe-
rin hayatını öğrenmek” (% 28,1), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 29,8) ve “Kur’an okumak” (% 33,3) olarak kabul 
etmişlerdir.

Mesleği ev kadını/kızı olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yön-
temini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%73,2) ve “Kur’an okumak” 
(%24,7); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%18,3) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%54,8), “Kur’an okumak” (%18,3), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%27,1), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%35,7) ve “Kur’an okumak” (%28,6) olarak 
kabul etmişlerdir.

Mesleği esnaf olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, 
birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%69,9) ve “Kur’an okumak” (%22,7); 
ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%17,5) ve “Hz. Peygamberin hayatını 
öğrenmek” (%60,0), “Kur’an okumak” (%15,0), üçüncü tercihte, “Hz. Peygambe-
rin hayatını öğrenmek” (%25,0), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumak” (%39,1) ve “Kur’an okumak” (%22,7) olarak kabul 
etmişlerdir.

Mesleği ne olursa olsun, oranlar farklı da olsa, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis 
okumak” ve “Kur’an okumak” şeklinde iki alternatif, ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis 
okumak” ve“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek”, “Kur’an okumak” şeklinde üç al-
ternatif, üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek”, “Tarihteki âlimlerden 
yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ve “Kur’an okumak” 
şeklinde üç alternatifi gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi” olarak 
ifade etmektedirler. Her üç tercihte ortak olan yöntem, “Kur’an okumak”tır.

Mesleği özel sektör çalışanı olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en 
doğru yöntemine”, birinci tercihte, diğerlerinden farklı, “Hz. Peygamberin ha-
yatını öğrenmeyi” (%13,7) eklemişlerdir.
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Dikkat çeken diğer bir nokta da, gençlerin birinci tercihinde, “Kur’an ve hadis 
okumak” ağırlıkta iken ikinci tercihlerinde “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
ağırlık kazanıp öne geçmekte ve üçüncü tercihlerinde de “Tarihteki âlimlerden yarar-
lanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ağırlık kazanıp öne geçmek-
tedir. Birinci ve ikinci tercihlerde oranlar birbirlerinden uzak iken üçüncü tercihte 
oranlar birbirine daha yakın çıkmaktadır.

Her üç tercihi göz önüne aldığımızda sadece “Kuran okumayı”, dini doğru öğren-
menin en doğru yöntemi olarak kabul edenlerin oranlarının %8,9-%33,9 bandında 
olmasının sebebi, Türkiye’de hadisler üzerinde yapılan uluorta tartışmaların gençler 
üzerindeki olumsuz etkisinin bir sonucu olabilir.

Mesleğe bağlı olarak gençlerin “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemine” 
ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-
8.28’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Mesleğe göre “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi”, birinci tercihte 
“Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %63-76,3, “Kur’an okumak” 
diyenlerin değişim bandı %18,8-27,5, ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” di-
yenlerin değişim bandı %17,5-29, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerin 
değişim bandı %52,7-64,4, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %8,9-18,3, 
üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerin değişim bandı 
%20,7-30,1, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitapla-
rını okumak” diyenlerin değişim bandı %25,8-43,5 ve “Kur’an okumak” diyenlerin 
değişim bandı %22,2-33,9’dur. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemine” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, birinci tercihte, “Kur’an ve ha-
dis okumak” diyenlerde %13,3 “Kur’an okumak” diyenlerde %8,7, ikinci tercihte, 
“Kur’an ve hadis okumak” diyenlerde %11,5, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
diyenlerde %11,7, “Kur’an okumak” diyenlerde %9,4, üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” diyenlerde %9,4, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/
tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerde %17,7 ve “Kur’an oku-
mak” diyenlerde %11,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu açıdan bakıldığında (%10 referans alındığında), birinci tercihte, “Kur’an oku-
mak” (%8,7), ikinci tercihte “Kur’an okumak” (%9,4), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%9,4), diyen gruptaki gençler hariç diğer alternatifle-
ri öngören gençlik grupları heterojendir.
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TABLO-8.28: Mesleğe Göre Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi
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Öğrenci 69,3 5,7 1,6 23,3 0,2
Eğitici (öğretmen/ 
öğretim elemanı) 73,4 3,5 1,7 0,6 20,8

Çalışmayan /işsiz 70,8 8,3 2,1 18,8
Memur 65,0 5,8 0,8 27,5 0,8
Özel sektör çalışanı 63,0 13,7 23,3
İşçi (çalışan) 76,3 2,6 21,1
Ev kadını/ kızı 73,2 2,1 24,7

Ortalama 69,9 6,1 1,2 22,7
Değişim Bandı 
(Min-Max)* 63-76,3 18,8-

27,5
Bant Uzunluğu 13,3 8,7

Te
rc

ih
-2

Öğrenci 21,2 60,4 5,6 0,2 12,1 0,4 0,2
Eğitici (öğretmen/
öğretim elemanı) 20,8 63,1 6,0 0,6 8,9 0,6

Çalışmayan/işsiz 18,9 62,1 1,1 15,8 2,1
Memur 25,9 52,7 6,3 0,9 14,3
Özel sektör çalışanı 29,0 55,1 2,9 11,6 1,4
İşçi (çalışan) 17,8 64,4 1,4 16,4
Ev kadını/kızı 18,3 54,8 7,5 18,3 1,1

Ortalama 17,5 60,0 6,9 0,6 15,0
Değişim Bandı 
(Min-Max)* 17,5-29 52,7-

64,4
22,2-
33,9

Bant Uzunluğu 11,5 11,7 11,7

Te
rc

ih
-3

Öğrenci 5,0 20,7 43,5 0,7 25,1 3,0 1,6 0,5
Eğitici (öğretmen/
öğretim elemanı) 3,5 22,5 38,7 0,7 26,8 4,9 1,4 1,4

Çalışmayan/işsiz 6,2 22,2 40,7 2,5 22,2 4,9 1,2
Memur 8,6 30,1 25,8 5,4 22,6 4,3 3,2
Özel sektör çalışanı 8,9 21,4 33,9 33,9 1,8
İşçi (çalışan) 5,3 28,1 29,8 1,8 33,3 1,8
Ev kadını/kızı 4,3 27,1 35,7 28,6 1,4 2,9

Ortalama 7,0 25,0 39,1 1,6 22,7 3,9 0,8
Değişim Bandı 
(Min-Max)*

20,7-
30,1 25,8-43,5 22,2-

33,9
Bant Uzunluğu 9,4 17,7 11,7

* Alt sınırı yaklaşık olarak %10 olan bant değişimleri göz önüne alındı.
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, ailenin ortala-
ma aylık gelirine bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.29).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile ailenin ortalama aylık geliri arasında 
anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları ile ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimiz-
de, ailenin ortalama aylık geliri grupları arasında farklılık olmakla birlikte sonuçlar 
genel dağılıma uygundur.

“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna verilen cevaplar 
değerlendirildiğinde (%10 referans/taban ve en yüksek oranlar göz önüne alınmak-
tadır.) ailesinin ortalama aylık geliri 0–1000 TL olan gençler, “Dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%69,3) 
ve “Kur’an okumak” (%21,3); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 20,4) 
ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%59,6) “Bir cemaate/bir gruba mensup 
olmak” (% 15,3), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 20,3), 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
(% 37,7) ve “Kur’an okumak” (% 27,0) olarak kabul etmişlerdir.

Ailesinin ortalama aylık geliri 1001–1500 TL olan gençler, “Dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%69,3) 
ve “Kur’an okumak” (%27,1); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 22,3) 
ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%61,1), “Bir cemaate/Bir gruba mensup 
olmak” (% 11,3), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 26,5), 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
(% 38,1) ve “Kur’an okumak” (% 25,0) olarak kabul etmişlerdir.

Ailesinin ortalama aylık geliri 1501–2000 TL olan gençler, “Dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%65,9) 
ve “Kur’an okumak” (%25,8); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 25,1) 
ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%57,6), “Bir cemaate/Bir gruba mensup 
olmak” (% 9,4), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 25,5), 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
(% 46,1) ve “Kur’an okumak” (%18,1) olarak kabul etmişlerdir.

Ailesinin ortalama aylık geliri 2001–3000 TL olan gençler, “Dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%70,7) 
ve “Kur’an okumak” (%21,3); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 21,0) 
ve “Hz Peygamberin hayatını öğrenmek” (%56,8), “Bir cemaate/Bir gruba mensup 
olmak” (% 16,5), üçüncü tercihte, “Hz Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 22,5), 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
(% 36,6) ve “Kur’an okumak” (% 28,2) olarak kabul etmişlerdir.
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Ailesinin ortalama aylık geliri 3001–5000 TL olan gençler, “Dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%80,9) 
ve “Kur’an okumak” (%14,9); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 13,5) 
ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%65,2), “Bir cemaate/Bir gruba mensup 
olmak” (% 13,5), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 24,0), 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
(% 34,7) ve “Kur’an okumak” (% 33,3) olarak kabul etmişlerdir.

Ailesinin ortalama aylık geliri 5001 tl ve üstü olan gençler, “Dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%78,6) 
ve “Kur’an okumak” (%17,9); ikinci tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
(%73,1), “Bir cemaate/bir gruba mensup olmak” (% 11,5), üçüncü tercihte,,“Kur’an 
ve hadis okumak” (%10), “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 20,0), “Tarihteki 
âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 40,0) ve 
“Kur’an okumak” (% 30,0) olarak kabul etmişlerdir.

Ailesinin ortalama aylık gelirine bağlı olarak, birinci tercihte,,“Kur’an ve hadis 
okumak” ve “Kur’an okumak” şeklinde iki alternatif, ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis 
okumak”,“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek”, “Bir cemaate/bir gruba mensup ol-
mak” şeklinde üç alternatif, üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek”, 
“Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” 
ve “Kur’an okumak” şeklinde üç alternatifi gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en 
doğru yöntemi” olarak ifade etmektedirler. 

Ailesinin ortalama aylık geliri ne olursa olsun gençler, “Dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemine”, ikinci tercihte, diğerlerinden farklı, “Bir cemaa-
te/bir gruba mensup olmayı” eklemişlerdir. Bunun sebebi araştırılması gerekir.

Dikkat çeken diğer bir nokta da, gençlerin birinci tercihinde, “Kur’an ve hadis 
okumak” ağırlıkta iken ikinci tercihlerinde “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
ağırlık kazanıp öne geçmekte ve üçüncü tercihlerinde de “Tarihteki âlimlerden yarar-
lanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ağırlık kazanıp öne geçmek-
tedir. Birinci ve ikinci tercihlerde oranlar birbirlerinden uzak iken üçüncü tercihte 
oranlar birbirine biraz daha yakın çıkmaktadır.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak gençlerin “Dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemine” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-8.29’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yönte-
mi”, birinci tercihte “Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %65,9-80,9, 
“Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %14,9-27,1, ikinci tercihte, “Kur’an ve 
hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %3,8-25,1, “Hz. Peygamberin hayatını 



573

DARBE GİRİŞİMİ VE DİN

öğrenmek” diyenlerin değişim bandı %56,8-73,1, “Bir cemaate/bir gruba mensup 
olma” diyenlerin değişim bandı %9,4-16,5, üçüncü tercihte, “Kur’an ve hadis oku-
mak” diyenlerin değişim bandı %3,5-10, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
diyenlerin değişim bandı %20,0-26,5, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihte-
ki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerin değişim bandı %34,7-46,1 ve 
“Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %18,1-33,3’tür. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemine” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, birinci tercihte, “Kur’an ve ha-
dis okumak” diyenlerde %15 “Kur’an okumak” diyenlerde %12,2, ikinci tercihte, 
“Kur’an ve hadis okumak” diyenlerde %21,3, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
diyenlerde %16,3, “Bir cemaate/bir gruba mensup olma” diyenlerin değişim bandı 
%7,1, üçüncü tercihte “Kur’an ve hadis okumak” diyenlerde %6,5, “Hz. Peygambe-
rin hayatını öğrenmek” diyenlerde %26,5, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarih-
teki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerde %11,4 ve “Kur’an okumak” 
diyenlerde %15,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu açıdan bakıldığında (%10 referans alındığında), “Dini doğru öğrenebilmenin 
en doğru yöntemi” olarak ikinci tercihte “Bir cemaate/bir gruba mensup olmayı” 
(%7,1) ve üçüncü tercihte “Kur’an ve hadis okumayı” (%6,5) öngören gençlik grup-
ları hariç diğer alternatifleri öngören gençlik grupları heterojendir.
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TABLO-8.29: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi
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0 -1000 69,3 7,2 1,8 0,2 21,3 0,2
1001-1500 69,3 3,0 0,3 27,1 0,3
1501-2000 65,9 7,2 1,1 25,8
2001-3000 70,7 6,4 1,1 0,5 21,3
3001-5000 80,9 3,2 1,1 14,9
5001 ve Üstü 78,6 3,6 17,9

Ortalama 69,8 5,7 1,2 0,1 23,1 0,1
Değişim 
Bandı (Min-
Max)*

65,9-
80,9

14,9-
27,1

Bant Uzun-
luğu 15 12,2

Te
rc

ih
-2

0 -1000 20,4 59,6 0,2 15,3 0,9
1001-1500 22,3 61,1 11,3
1501-2000 25,1 57,6 0,8 9,4 0,4 0,4
2001-3000 21,0 56,8 16,5 0,6
3001-5000 13,5 65,2 13,5 1,1
5001 ve Üstü 3,8 73,1 11,5

Ortalama 21,1 59,8 5,1 0,2 13,1 0,5 0,2
Değişim 
Bandı (Min-
Max)*

3,8-
25,1

56,8-
73,1

9,4-
16,5

Bant Uzun-
luğu 21,3 16,3 7,1
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ih
-3

0 -1000 7,0 20,3 37,7 2,0 27,0 4,2 1,4 0,3
1001-1500 5,4 26,5 38,1 0,4 25,0 3,5 0,8 0,4
1501-2000 4,9 25,5 46,1 1,0 18,1 2,0 2,0 0,5
2001-3000 3,5 22,5 36,6 2,1 28,2 4,2 2,1 0,7
3001-5000 4,0 24,0 34,7 1,3 33,3 2,7
5001 ve Üstü 10,0 20,0 40,0 30,0

Ortalama 5,6 23,4 39,1 1,3 25,5 3,4 1,3 0,4
Değişim 
Bandı (Min-
Max)*

20,0-
26,5 34,7-46,1 18,1-

33,3

Bant Uzun-
luğu 6,5 11,4 14,2

* Alt sınırı yaklaşık olarak %10 olan bant değişimleri göz önüne alındı.
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, gencin eline 
geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.30).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile gencin eline geçen aylık ortalama para 
miktarı arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre 
analiz ettiğimizde, ele geçen aylık ortalama para miktarı grupları arasında farklılık 
olmakla birlikte sonuçlar genel dağılıma uygundur.

“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna verilen cevaplar 
değerlendirildiğinde (%10 referans/taban ve en yüksek oranlar göz önüne alınmak-
tadır.) eline geçen aylık ortalama para miktarı 0-400 TL olan gençler, “Dini doğru 
öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” 
(%69,0) ve “Kur’an okumak” (%23,9); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” 
(% 21,2) ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%58,0) “Kur’an okumak” (% 
14,7), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 24,1), “Tarihteki 
âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 35,6) ve 
“Kur’an okumak” (% 24,9) olarak kabul etmişlerdir.

Ele geçen aylık ortalama para miktarı 401–500 TL olan gençler, “Dini doğru öğre-
nebilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%69,3) 
ve “Kur’an okumak” (%23,8); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 22,9) ve 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%59,5), “Kur’an okumak” (% 11), üçüncü 
tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek (% 24,5), “Tarihteki âlimlerden ya-
rarlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 39,2) ve “Kur’an oku-
mak” (% 26,8) olarak kabul etmişlerdir.

Ele geçen aylık ortalama para miktarı 501–750 TL olan gençler, “Dini doğru öğre-
nebilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%72,2) 
ve “Kur’an okumak” (%20,4); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 19,1) ve 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%63,7), “Kur’an okumak” (% 11,3), üçüncü 
tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 18,0), “Tarihteki âlimlerden ya-
rarlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 48,4) ve “Kur’an oku-
mak” (% 22,4) olarak kabul etmişlerdir.

Ele geçen aylık ortalama para miktarı 751–1000 TL olan gençler, “Dini doğru 
öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” 
(%69,0) ve “Kur’an okumak” (%24,6); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” 
(% 19,0) ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%59,5), “Kur’an okumak” (% 
11,6), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 23,0), “Tarihteki 
âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 33,0) ve 
“Kur’an okumak” (% 31,0) olarak kabul etmişlerdir.
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Ele geçen aylık ortalama para miktarı 1001–2000 TL olan gençler, “Dini doğ-
ru öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” 
(%74,5) ve “Kur’an okumak” (%20,0); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” 
(% 15,4) ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%63,5), “Kur’an okumak” (% 
15,4), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 23,1), “Tarihteki 
âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 48,7) ve 
“Kur’an okumak” (%20,5) olarak kabul etmişlerdir.

Ele geçen aylık ortalama para miktarı 2001 TL ve üstü olan gençler, “Dini doğru 
öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” 
(%76,0) ; ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%13,6), “Hz. Peygamberin ha-
yatını öğrenmek” (%59,1), “Kur’an okumak” (% 27,3), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (% 29,4), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 17,6), “Bir cemaate/gruba mensup olmak” 
(% 17,6) ve “Kur’an okumak” (% 29,4) olarak kabul etmişlerdir.

Ele geçen aylık ortalama para miktarı 2001 TL ve üstü olan gençler, “Dini 
doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemine”, birinci tercihte “Kur’an okumayı” 
etkin bir yöntem olarak öngörmemişler (%10’un altında), üçüncü tercihte ise, 
diğer gelir gruplarından farklı olarak, “Bir cemaate/bir gruba mensup olmayı” 
(%17,6) etkin bir yöntem olarak öngörmüşlerdir. Bunun sebebi araştırılması 
gerekir.

Dikkat çeken diğer bir nokta da, gençlerin birinci tercihinde, “Kur’an ve hadis oku-
mak” ağırlıkta iken ikinci tercihlerinde “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” ağırlık 
kazanıp öne geçmekte ve üçüncü tercihlerinde de “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/
tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ağırlık kazanıp öne geçmektedir. Bi-
rinci ve ikinci tercihlerde oranlar, birbirlerinden uzak iken; üçüncü tercihte oranlar, 
birbirine biraz daha yakın çıkmaktadır.

Ele geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak gençlerin “Dini doğru öğre-
nebilmenin en doğru yöntemine” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.30’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Ele geçen aylık ortalama para miktarına göre “Dini doğru öğrenebilmenin en 
doğru yöntemi”, birinci tercihte “Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim ban-
dı %69-76, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %20-24,6, ikinci tercihte, 
“Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %13,6-22,9, “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” diyenlerin değişim bandı %58-63,7, “Kur’an okumak” diyenle-
rin değişim bandı %11,3-27,3, üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğren-
mek” diyenlerin değişim bandı %18-29,4, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarih-
teki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerin değişim bandı %17,6-48,7, 
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“bir cemaate/gruba mensup olmak” %0-17,6 ve “Kur’an okumak” diyenlerin değişim 
bandı %20,5-31’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yön-
temine” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis 
okumak” diyenlerde %7 “Kur’an okumak” diyenlerde %4,6, ikinci tercihte, “Kur’an 
ve hadis okumak” diyenlerde %9,3, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyen-
lerde %5,7, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %16, üçüncü tercihte, “Hz. 
Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerde %11,4, “Tarihteki âlimlerden yararlan-
mak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerde %31,1, “Bir cemaate/
gruba mensup olmak” diyenlerde %17,6 ve “Kur’an okumak” diyenlerde %10,5’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu açıdan bakıldığında (%10 referans alındığında), “Dini doğru öğrenebilmenin 
en doğru yöntemi” olarak ikinci tercihte, “Kur’an okumayı” diyenlerin (%16), üçün-
cü tercihte “Bir cemaate/gruba mensup olmayı” (%17,6), “Hz. Peygamberin hayatını 
öğrenmeyi” (%11,4) ve “Kur’an okumayı” (%10,5) öngören gençlik grupları biraz 
heterojen iken; üçüncü tercihte, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumayı” (%31,1), öngören gençlik grubu çok daha hetero-
jendir.
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TABLO-8.30: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 
Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi
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0 -400 69,0 5,2 2,0 23,9
401 -500 69,3 6,4 ,4 0,2 23,8
501 -750 72,2 5,6 1,4 20,4 0,5
751 -1000 69,0 4,8 0,8 24,6 0,8
1001-2000 74,5 5,5 20,0
2001 ve Üstü 76,0 8,0 4,0 4,0 8,0
Ortalama 69,9 5,7 1,2 0,1 22,9 0,1

Değişim 
Bandı (Min-
Max)*

69-76 20-
24,6

Bant Uzun-
luğu 7 4,6

Te
rc

ih
-2

0 -400 21,2 58,0 4,9 0,7 14,7 0,2 0,2
401 -500 22,9 59,5 5,1 11,7 0,8
501 -750 19,1 63,7 5,4 11,3 0,5
751 -1000 19,0 59,5 9,1 0,8 11,6
1001 -2000 15,4 63,5 3,8 15,4 1,9
2001 ve Üstü 13,6 59,1 27,3
Ortalama 20,9 59,8 5,3 0,3 13,0 0,5 0,2

Değişim 
Bandı (Min-
Max)*

13,6-
22,9

58-
63,7

11,3-
27,3

Bant Uzun-
luğu 9,3 5,7 16
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0 -400 7,1 24,1 35,6 1,1 24,9 4,4 2,2 0,5
401 -500 4,2 24,5 39,2 1,1 26,8 3,2 0,8 0,3
501 -750 5,6 18,0 48,4 0,6 22,4 3,1 1,2 0,6
751 -1000 7,0 23,0 33,0 2,0 31,0 2,0 2,0
1001 -2000 5,1 23,1 48,7 20,5 2,6
2001 ve Üstü 29,4 17,6 17,6** 29,4 5,9
Ortalama 5,6 23,3 38,8 1,3 25,7 3,4 1,5 0,4

Değişim 
Bandı (Min-
Max)*

18-
29,4 17,6-48,7 0-17,6** 20,5-

31

Bant Uzun-
luğu 11,4 31,1 17,6 10,5

* Alt sınırı yaklaşık olarak %10 olan bant değişimleri göz önüne alındı; ** İstisnai bir durum
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, yaşanan konu-
ta bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.31).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile yaşanan konut arasında anlamlı ve doğ-
rusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları yaşanan konuta göre analiz ettiğimizde, yaşanan ko-
nut grupları arasında farklılık olmakla birlikte sonuçlar genel dağılıma uygundur.

“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna verilen cevap-
lar değerlendirildiğinde (%10 referans/taban ve en yüksek oranlar göz önüne alın-
maktadır.) yaşadığı konut yurt olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%70,4) ve “Kur’an okumak” 
(%23,2); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 20,8) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%59,7) “Kur’an okumak” (% 13,2), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (% 22,7), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 38,1) ve “Kur’an okumak” (% 25,8) olarak 
kabul etmişlerdir.

Yaşadığı konut “ailesiyle birlikte ev olan” gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin 
en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%71,1) ve “Kur’an 
okumak” (%21,3); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 18,2) ve “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%55,7), “Kur’an okumak” (%18,2), üçüncü tercihte, 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 29,0), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/
tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 34,0) ve “Kur’an okumak” (% 
26,5) olarak kabul etmişlerdir.

Yaşadığı Konut evde yalnız olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%70,6) ve “Kur’an okumak” 
(%29,4); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%23,5) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%76,5), “Kur’an okumak” (%10,3), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%20,0), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%20,0) ve “Kur’an okumak” (%53,3) olarak 
kabul etmişlerdir.

Yaşadığı konut “evde arkadaş (lar)ı ile birlikte” olan gençler, “Dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%69,9) 
ve “Kur’an okumak” (%21,0); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 22,4), ve 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%61,4), “Kur’an okumak” (% 42,9), üçüncü 
tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 21,0), “Tarihteki âlimlerden ya-
rarlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%45,7) ve “Kur’an oku-
mak” (%22,6) olarak kabul etmişlerdir.
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Yaşadığı konut “apart dairede yalnız” olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin 
en doğru yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%75,2), “Kur’an 
okumak” (%24,8); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%32,5), “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%57,1), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını 
öğrenmek” (%50,0), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin 
kitaplarını okumak” (%50,0) olarak kabul etmişlerdir.

Yaşadığı konut “apart dairede arkadaşla” olan gençler, “Dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%66,7), “Kur’an 
okumak” (%24,8); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%21,5), “Hz Peygam-
berin hayatını öğrenmek” (%63,9), “Kur’an okumak” (%10,4), üçüncü tercihte, “Hz. 
Peygamberin hayatını öğrenmek” (%20,2), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarih-
teki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%39,5) ve “Kur’an okumak” (%29,7) 
olarak kabul etmişlerdir.

Dikkat çeken bir nokta, gençlerin birinci tercihinde, “Kur’an ve hadis okumak” 
ağırlıkta iken, ikinci tercihlerinde “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” ağırlık ka-
zanıp öne geçmekte ve üçüncü tercihlerinde de “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/
tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ağırlık kazanıp öne geçmektedir. Bi-
rinci ve ikinci tercihlerde oranlar, birbirlerinden uzak iken; üçüncü tercihte oranlar, 
birbirine biraz daha yakın çıkmaktadır.

Her üç tercihte “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemine” ilişkin ortak pay-
da “Kur’an okumak”tır.

Yaşanan konuta bağlı olarak gençlerin “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yön-
temine” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-8.31’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Yaşanan konuta göre “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi”, birinci 
tercihte “Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %66,7-75,2, “Kur’an 
okumak” diyenlerin değişim bandı %21-29,4, ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis oku-
mak” diyenlerin değişim bandı %18,2-32,5, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
diyenlerin değişim bandı %55,7-76,5, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı 
%10,3-42,9, üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerin de-
ğişim bandı %20,2-50, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin 
kitaplarını okumak” diyenlerin değişim bandı %20-50 ve “Kur’an okumak” diyenle-
rin değişim bandı %22,6-53,3’tür. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yön-
temine” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis oku-
mak” diyenlerde %8,5 “Kur’an okumak” diyenlerde %8,4, ikinci tercihte, “Kur’an ve 
hadis okumak” diyenlerde %14,3, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerde 
%20,8, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %32,6, üçüncü tercihte, “Hz. 
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Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerde %29,8, “Tarihteki âlimlerden yararlan-
mak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerde %30 ve “Kur’an oku-
mak” diyenlerde %30,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu açıdan bakıldığında (%10 referans alındığında), “Dini doğru öğrenebilmenin 
en doğru yöntemi” olarak ikinci ve üçüncü tercihlerdeki grupların çok heterojen, 
zihinleri oldukça karışık, olduğu görülmektedir.
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TABLO-8.31: Yaşanan Konuta Göre Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi

Yaşanan 
Konut

Sizce, dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir? (%)
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Yurtta 70,4 5,0 1,1 0,1 23,2 0,1
Ailemle 
birlikte Evde 71,1 5,7 1,9 21,3

Evde yalnız 70,6 29,4
Evde 
arkadaş 
(lar)ımla 
birlikte

69,9 7,4 0,9 0,4 21,0 0,4

Apart daire-
de yalnız 75,2 24,8

Apart 
dairede 
arkadaşla

66,7 7,2 1,3 24,8

Ortalama 70,2 5,7 1,2 0,1 22,7 0,1
Değişim 
Bandı (Min-
Max)*

66,7-
75,2 21-29,4

Bant 
Uzunluğu 8,5 8,4

Te
rc

ih
-2

Yurtta 20,8 59,7 5,2 0,3 13,2 0,6 0,1
Ailemle 
birlikte 
evde

18,2 55,7 6,9 18,2 1,0

Evde yalnız 23,5 76,5 10,3
Evde 
arkadaş 
(lar)ımla 
birlikte

22,4 61,4 5,8 42,9

Apart daire-
de yalnız 32,5 57,1 1,4 9,0

Apart 
dairede 
arkadaşla

21,5 63,9 3,5 10,4 0,7

Ortalama 20,7 60,0 5,3 0,3 13,0 0,5 0,2
Değişim 
Bandı (Min-
Max)*

18,2-
32,5

55,7-
76,5

10,3-
42,9

Bant 
Uzunluğu 14,3 20,8 32,6
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Te
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ih
-3

Yurtta 5,9 22,7 38,1 1,2 25,8 4,2 1,7 0,5
Ailemle 
birlikte Evde 4,9 29,0 34,0 0,6 26,5 3,7 1,2

Evde yalnız 6,7 20,0 20,0 53,3
Evde 
arkadaş 
(lar)ımla 
birlikte

4,3 21,0 45,7 3,2 22,6 2,2 1,1

Apart daire-
de yalnız 50,0 50,0 28,1 1,8

Apart 
dairede 
arkadaşla

7,9 20,2 39,5 29,7 1,8 0,9

Ortalama 5,7 23,2 38,7 1,3 25,8 3,4 1,5 0,4
Değişim 
Bandı (Min-
Max)*

20,2-50 20-50 22,6-
53,3

Bant 
Uzunluğu 29,8 30 30,7

* Alt sınırı yaklaşık olarak %10 olan bant değişimleri göz önüne alındı.

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, hayatın büyük 
bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.32).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer 
arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere göre ana-
liz ettiğimizde, hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer grupları arasında farklılık 
olmakla birlikte sonuçlar genel dağılıma uygundur.

“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna verilen cevaplar 
değerlendirildiğinde (%10 referans/taban ve en yüksek oranlar göz önüne alınmak-
tadır) hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer köy/kasaba olan gençler, “Dini doğ-
ru öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” 
(%71,7) ve “Kur’an okumak” (%20,8); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” 
(% 19,4) ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%63,0) “Kur’an okumak” (% 
12,0), üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 18,7), “Tarihteki 
âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 41,2) ve 
“Kur’an okumak” (% 26,5) olarak kabul etmişlerdir.

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer ilçe olan gençler, “Dini doğru öğrene-
bilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%69,5) 
ve “Kur’an okumak” (%23,0); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 20,9) ve 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%62,3), “Kur’an okumak” (%10,8), üçüncü 
tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (% 21,2), “Tarihteki âlimlerden ya-
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rarlanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (% 40,7) ve “Kur’an oku-
mak” (% 27,8) olarak kabul etmişlerdir.

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer şehir olan gençler, “Dini doğru öğre-
nebilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%69,4) 
ve “Kur’an okumak” (%23,9); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%21,7) ve 
“Hz Peygamberin hayatını öğrenmek” (%56,6), “Kur’an okumak” (%15,1), üçüncü 
tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%26,7), “Tarihteki âlimlerden yarar-
lanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%36,4) ve “Kur’an okumak” 
(%24,2) olarak kabul etmişlerdir.

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer yurt dışı olan gençler, “Dini doğru 
öğrenebilmenin en doğru yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” 
(%50,0) ve “Kur’an okumak” (%50,0); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” 
(%50,0) ve “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%50,0), üçüncü tercihte, “Hz. 
Peygamberin hayatını öğrenmek” (%50,0), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarih-
teki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%50,0) olarak kabul etmişlerdir.

Dikkat çeken bir nokta, gençlerin birinci tercihinde, “Kur’an ve hadis okumak” 
ağırlıkta iken, ikinci tercihlerinde “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” ağırlık ka-
zanıp öne geçmekte ve üçüncü tercihlerinde de “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/
tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ağırlık kazanıp öne geçmektedir. Ha-
yatının büyük bir kısmını yurt dışında geçirenler hariç birinci ve ikinci tercihlerde 
oranlar, birbirlerinden uzak iken; üçüncü tercihte oranlar, birbirine biraz daha yakın 
çıkmaktadır.

Her üç tercihte “hayatının büyük bir kısmını yurt dışında geçirenler” hariç 
“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemine” ilişkin ortak payda “Kur’an 
okumak”tır.

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere bağlı olarak “Dini doğru öğrenebil-
menin en doğru yöntemine” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-8.32’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yer göre “Dini doğru öğrenebilmenin en 
doğru yöntemi”, birinci tercihte “Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim bandı 
%69,4-71,7, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %20,8-23,9, ikinci tercihte, 
“Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %19,4-21,7, “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” diyenlerin değişim bandı %56,6-63, “Kur’an okumak” diyenle-
rin değişim bandı %10,8-15,1, üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğren-
mek” diyenlerin değişim bandı %18,7-26,7, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/ta-
rihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerin değişim bandı %36,4-41,2 
ve “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %24,2-27,8’dir. 
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15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemine” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, birinci tercihte, “Kur’an ve ha-
dis okumak” diyenlerde %2,3 “Kur’an okumak” diyenlerde %3,1, ikinci tercihte, 
“Kur’an ve hadis okumak” diyenlerde %2,3, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” 
diyenlerde %6,4, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %4,3, üçüncü tercihte, 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerde %8, “Tarihteki âlimlerden yarar-
lanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerde %4,8 ve “Kur’an 
okumak” diyenlerde %3,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu açıdan bakıldığında (%10 referans alındığında), “Dini doğru öğrenebilmenin 
en doğru yöntemi” olarak birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerdeki tüm gruplar, çok 
homojen bir yapıda olup yaptıkları öngörüleri konusunda kanaatleri kesindir.
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TABLO-8.32: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 
Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi
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Köy/ Kasaba 71,7 5,7 1,2 0,3 20,8 0,3
İlçe 69,5 6,0 1,6 23,0
Şehir 69,4 5,5 0,9 0,2 23,9 0,2
Yurt Dışı 50,0 50,0

Ortalama 70,0 5,7 1,2 0,1 22,9 0,1
Değişim Bandı 
(Min-Max)*

69,4-
71,7

20,8-
23,9

Bant Uzun-
luğu 2,3 3,1

Te
rc

ih
-2

Köy/ Kasaba 19,4 63,0 4,0 0,6 12,0 0,9
İlçe 20,9 62,3 5,4 10,8 0,3 0,3
Şehir 21,7 56,6 5,9 0,3 15,1 0,3 0,2
Yurt Dışı 50,0 50,0

Ortalama 21,0 59,7 5,3 0,3 13,1 0,5 0,2
Değişim Bandı 
(Min-Max)*

19,4-
21,7 56,6-63 10,8-

15,1
Bant Uzun-
luğu 2,3 6,4 4,3
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ih
-3

Köy/ Kasaba 5,1 18,7 41,2 1,9 26,5 5,4 1,2
İlçe 5,3 21,2 40,7 1,0 27,8 2,0 1,0 1,0
Şehir 6,1 26,7 36,4 1,2 24,2 3,2 2,0 0,2
Yurt Dışı 50,0 50,0

Ortalama 5,6 23,3 38,8 1,3 25,7 3,4 1,5 0,4
Değişim Bandı 
(Min-Max)*

18,7-
26,7 36,4-41,2 24,2-

27,8
Bant Uzun-
luğu 8 4,8 3,6

* Hayatın Büyük Bir Kısmını Yurt Dışında Geçirenler Hariç

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Sizce, dini doğru öğrenebilme-
nin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, şu anda yaşa-
nılan yere bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.33).
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Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile şu anda yaşanılan yer arasında anlamlı 
ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları şu anda yaşanılan yere göre analiz ettiğimizde, şu 
anda yaşanılan yer grupları arasında farklılık olmakla birlikte sonuçlar genel dağılı-
ma uygundur.

“Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir?” sorusuna verilen ce-
vaplar değerlendirildiğinde (%10 referans/taban ve en yüksek oranlar göz önüne 
alınmaktadır) şu anda yaşadığı yer köy/kasaba olan gençler, “Dini doğru öğrenebil-
menin en doğru yöntemini”, birinci tercihte,“Kur’an ve hadis okumak” (%74,4) ve 
“Kur’an okumak” (%19,5); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (% 15,6) ve 
“Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%60,9) “Kur’an okumak” (%16,4), üçüncü 
tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” (%20,8), “Tarihteki âlimlerden yarar-
lanmak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%40,6) ve “Kur’an okumak” 
(%25,0) olarak kabul etmişlerdir.

Şu anda yaşadığı yer ilçe olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%66,4) ve “Kur’an okumak” 
(%26,1); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%21,8) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%58,4), “Kur’an okumak” (%13,2), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%23,2), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%39,0) ve “Kur’an okumak” (%23,8) olarak 
kabul etmişlerdir.

Şu anda yaşadığı yer şehir olan gençler, “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru 
yöntemini”, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%70,0) ve “Kur’an okumak” 
(%22,8); ikinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” (%21,5) ve “Hz. Peygamberin 
hayatını öğrenmek” (%59,8), “Kur’an okumak” (%12,7), üçüncü tercihte, “Hz. Pey-
gamberin hayatını öğrenmek” (%23,7), “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki 
İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” (%38,3) ve “Kur’an okumak” (%26,4) olarak 
kabul etmişlerdir.

Dikkat çeken bir nokta, gençlerin birinci tercihinde, “Kur’an ve hadis okumak” 
ağırlıkta iken ikinci tercihlerinde “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” ağırlık ka-
zanıp öne geçmekte ve üçüncü tercihlerinde de “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/
tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” ağırlık kazanıp öne geçmektedir. Bi-
rinci ve ikinci tercihlerde oranlar, birbirlerinden uzak iken; üçüncü tercihte oranlar, 
birbirine biraz daha yakın çıkmaktadır.

Her üç tercihte “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemine” ilişkin 
ortak payda “Kur’an okumak”tır.
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Şu anda yaşanılan yere bağlı olarak “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yön-
temine” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-8.33’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Şu anda yaşanılan yere göre “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi”, 
birinci tercihte, “Kur’an ve hadis okumak” diyenlerin değişim bandı %66,4-74,4, 
“Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %19,5-26, ikinci tercihte, “Kur’an ve ha-
dis okumak” diyenlerin değişim bandı %15,6-21,8, “Hz. Peygamberin hayatını öğ-
renmek” diyenlerin değişim bandı %58,4-60,9, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim 
bandı %12,7-16,4, üçüncü tercihte, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyen-
lerin değişim bandı %20,8-23,7, “Tarihteki âlimlerden yararlanmak/tarihteki İslâm 
âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerin değişim bandı %38,3-40,6 ve “Kur’an 
okumak” diyenlerin değişim bandı %23,8-26,4’tür. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Dini doğru öğrenebilmenin en doğru yön-
temine” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, birinci tercihte, “Kur’an ve hadis 
okumak” diyenlerde %8 “Kur’an okumak” diyenlerde %6,5, ikinci tercihte, “Kur’an 
ve hadis okumak” diyenlerde %6,2, “Hz. Peygamberin hayatını öğrenmek” diyen-
lerde %2,5, “Kur’an okumak” diyenlerin değişim bandı %3,7, üçüncü tercihte, “Hz. 
Peygamberin hayatını öğrenmek” diyenlerde %2,9, “Tarihteki âlimlerden yararlan-
mak/tarihteki İslâm âlimlerinin kitaplarını okumak” diyenlerde %2,3 ve “Kur’an 
okumak” diyenlerde %2,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Bu açıdan bakıldığında (%10 referans alındığında), “Dini doğru öğrenebilmenin 
en doğru yöntemi” olarak birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerdeki tüm gruplar, çok 
homojen bir yapıda olup yaptıkları öngörüler konusunda kanaatları kesindir. Özel-
likle 2. ve 3. tercihlerdeki gruplar, daha homojen görülmektedir.
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TABLO-8.33: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Dini Doğru Öğrenebilmenin En Doğru Yöntemi

Şu Anda 
Yaşanılan 
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Sizce, dini doğru öğrenebilmenin en doğru yöntemi nedir? (%)
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Köy/Kasaba 74,4 5,3 0,8 19,5
İlçe 66,4 4,7 2,8 26,1
Şehir 70,0 5,9 0,9 0,2 22,8 0,2

Ortalama 69,9 5,7 1,2 0,1 23,0 0,1
Değişim Bandı 
(Min-Max)

66,4-
74,4

19,5-
26,1

Bant Uzunluğu 8 6,6

Te
rc

ih
-2

Köy/Kasaba 15,6 60,9 5,5 16,4 1,6
İlçe 21,8 58,4 5,6 1,0 13,2
Şehir 21,5 59,8 5,1 0,2 12,7 0,4 0,2

Ortalama 21,0 59,7 5,2 0,3 13,2 0,5 0,2
Değişim Bandı 
(Min-Max)

15,6-
21,8

58,4-
60,9

12,7-
16,4

Bant Uzunluğu 6,2 2,5 3,7

Te
rc

ih
-3

Köy/Kasaba 5,2 20,8 40,6 3,1 25,0 5,2
İlçe 6,1 23,2 39,0 1,2 23,8 3,7 3,0
Şehir 5,6 23,7 38,3 1,0 26,4 3,2 1,3 0,5

Ortalama 5,6 23,4 38,6 1,2 25,9 3,4 1,4 0,4
Değişim Bandı 
(Min-Max)

20,8-
23,7 38,3-40,6 23,8-

26,4
Bant Uzunluğu 2,9 2,3 2,6

8.3. 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi ve Dini Grup ve Cemaatler
İnsana ve temel özelliklerine ilişkin yapılmış tanımlardan birisi, insanın toplum-

sal bir canlı olduğuna ilişkindir. Bu tespite göre insan, ancak diğer insanlarla birlikte 
yaşayabilir. İnsan tek başına yaşayabilecek bir varlık değildir. İnsanının tek başına 
yaşaması normal değil, problemli bir durumdur; aynı zamanda birçok problemin 
de sebebi olabilecek bir durumdur. Zira insanların bir arada yaşaması, bir diğer ve 
daha doğru ifadeyle toplum halinde yaşaması, insanın en doğal özelliklerinden ve 
dolayısıyla karşılanmadığı takdirde birey üzerinde olumsuz etkileri birçok bakımdan 
kolaylıkla gözlemlenebilecek özelliklerden birisidir. 
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Toplum ise insanların bir araya gelerek oluşturdukları fiziksel bir kütlenin ismi 
değil, karmaşık ve kapsamlı bir ilişkiler ağının ismidir. Bir ilişkiler ağı olan toplum 
veya toplumsallık durumu, mevcut ilişkilerin şekli ve niteliği açısından incelendi-
ğinde iki farklı yapıdan söz edilebilir. Bunlar “cemaat” ve “cemiyet” durumlarıdır. 

Birçok sosyolog tarafından detaylı bir şekilde incelenmiş olan “cemaat” ve 
“cemiyet” durumunu en genel biçimiyle açıklamak gerekirse; ilişkiler içerisinde 
bireyin değil grubun öncelikli olduğu veya “ben” değil “biz” duygusunun şekil-
lendirdiği ilişkiler cemaatin önemli özelliklerinden birisi iken, “ben” duygusunun 
belirleyici olduğu ilişkiler ise cemiyetin temel özelliklerinden birisi olarak anlam 
kazanır. 

Duygusallığın, fedakârlığın baskın, etkileşimin güçlü olduğu ilişkiler cemaati, 
akıl ve mantığın baskın, bireysel menfaatlerin belirleyici, etkileşimin dolaylı ve ku-
rallı olduğu ilişkiler ise cemiyeti işaret eder. 

Cemaat yapılarında kurallar, ilişkiler içerisinde oluşup anlam kazanırken; cemi-
yette, kurallar ilişkiden önce belirlenmiştir. Cemaat yapılarında sosyal kontrol me-
kanizmaları yazılı olmayan kurallarla (gelenek, örf, ahlak…) şekillenirken, cemiyet 
yapılarında sosyal kontrol yazılı hale getirilmiş kurallar tarafından (kanun, yönetme-
lik, tüzük…) şekillenir. 

Bu söylediklerimizi örneklendirmek gerekirse; “aile” veya “mahalle” cemaat yapısı-
nın somut örnekleri olmasına karşılık, “kent” (daha net ifadeyle metropol, çünkü kü-
çük “kent” yapıları cemaat özelliği gösterebilir) ise cemiyet yapısının somut örneğidir. 

İnsanın toplumsal bir varlık olduğu tespitini hatırlattık ve toplumsallığın insanın 
en temel özelliklerinden birisi olduğunu ifade ettik. Bu aşamada insanın toplum-
sallığının detayda yer alan temel karakterinin ne olduğunu sormak gerekirse, bu 
aşamada farklı düşüncelerin varlığından bahsetmek gerekir. Bireyi önceleyen ve bazı 
bakımlardan toplumsallığı bireyselliğin karşısında potansiyel açıdan problemlerin 
kaynağı olarak algılayan modern yaklaşım, insanın toplumsal varlık olduğu gerçeği-
ni dikkate almak zorunda kaldığında bu toplumsallık ile cemiyeti işaret etmektedir. 
Buna göre insan cemiyet varlığıdır. Modern yaklaşıma karşılık dini, geleneksel anla-
yışlar ve bir başka ifadeyle kadim kültürler ise insan için gerekli olan toplumsallık ile 
cemaat yapısını anlamaktadırlar. 

Bir din olarak İslâm ve İslâm ile şekillenmiş kadim kültürümüz de insanın en 
doğal özelliği olan toplumsallık ile cemaat yapısını anlar ve cemaati bireyin doğal 
ortamı ve uzantısı olarak algılar. 

İnsanın doğal ortamı ve ihtiyacı olan toplumsallık, ister cemaat veya isterse cemi-
yet olsun, her iki durumda da toplumsallık dışında kalan birey, korumasız, her türlü 
olumsuz etkilere açık, sadece diğer insanlar için değil, aynı zamanda bizzat kendisi 
için de potansiyel birçok problemin doğrudan nesnesi durumundadır. Bu sebeple 
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insanın cemaat veya cemiyet halince olması kaçınılmaz bir durumdur. 
Dikkatli okuyucu, burada ifadesini bulan “cemaat” ile kastedilen yapının aile veya 

mahalle örneklerinden de açıkça anlaşıldığı üzere sosyolojik anlamıyla dile getirildi-
ğini fark edecektir. Bu aşamada sorulması gereken soru “cemaat” olarak isimlendi-
rilen “dini grupların” cemaat-cemiyet yapıları açısından durumlarının ne olduğuyla 
ilgilidir. 

“Cemaat” olarak isimlendirilen bir “dini grubun” sosyolojik açıdan cemaat veya 
cemiyet olup-olmadığını anlamak için o yapı içerisindeki ilişkilerin niteliğine bak-
mak gerekir. Örneğin eğer söz konusu “dini grup” içerisindeki ilişkiler büyük bir 
ticari şirketteki ilişkiler biçiminde açığa çıkıyorsa o bir cemaat yapısı değil, daha 
çok cemiyet yapısıdır. Ancak kabul etmek gerekir ki, “cemaat” olarak nitelenen “dini 
gruplar” daha çok sosyolojik anlamıyla cemaate yakın olup, cemiyet niteliği taşı-
yanlar (eğer varsa) istisna niteliğindedir. Çünkü bu yapılardaki ilişkiler sosyolojik 
anlamda cemaati oluşturan ilişkililerle örtüşmektedir. 

Kadim kültürler ve dinler veya bu bağlamda Türkiye’deki yerleşik kültürün en 
önemli referansı olan İslâm “toplumsallık” ile “cemaat” yapısını birbirine bağla-
yan ve Türkiye’nin mevcut toplumsal yapısının İslâm Kültür ve Medeniyeti kodla-
rına göre mükemmelleştiren ve sürekliliğini temin eden “cemaat” olan “dini grup-
lardır”/olmalıdır. 

Tabi ki bu durumu somut yapılar üzerinden örneklendirmek birçok bakımdan 
tartışmaya sebep olacaktır, ancak durumun sosyolojik izahı budur. Ancak ne var ki 
15 Temmuz gecesi silahlı bir darbe girişiminde bulunan Gülen hareketi, ismi “ce-
maat” olduğu için toplumsal “cemaat” kavramına yönelik bir olumsuz psikolojinin 
oluşmasına yol açtığı kanaatindeyiz. Hâlbuki ifade edilen şartlarda “cemaat” yapıları, 
toplumsal yapının bütünlüğü ve uyumun devamı açısından son derece önemlidir. 
Ayrıca bireylerin sağlıklı toplumsallaşmaları açısından da büyük öneme sahiptirler. 

Araştırmamızda, 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişiminin en genel an-
lamıyla cemaat yapılarının tamamını olumsuzlayacak bir anlayışın oluşmasına yol 
açıp-açmadığını tespit etmek amacıyla katılımcılara birbiriyle ilişkisi olan aşağıdaki 
sorular yöneltilmiştir:

1- “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz dar-
be girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?”

2- “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz dar-
be girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir?”

3- “Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 
ediyorlar mı?”

4- “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında DİNİ GRUPLARA yönelik 
güveniniz değişti mi?”
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Bu bölümde, gençlerin bu sorulara verdiği cevaplar ele alınıp değerlendirlmek-
tedir.

8.3.1. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin “Dini Cemaat ve Gruplara Ait 
Düşüncelerinde Değişim ve Değişimin Yönü”
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin “Bildi-

ğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat 
ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise 
bu ne yönde bir değişimdir?” sorularına ilişkin verdikleri cevaplar, genel olarak 
incelenecek; sonra da 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında bu iki soruya 
verilen cevaplar demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

8.3.1.1. Genel Durum
“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 

girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusuna verilen cevapların 
dökümü alındığında katılımcıların %40,1’i “büyük oranda değişti” derken, %30’u 
ise “kısmen değişti” cevabını vermiştir (TABLO-8.34). 

Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, eğer değişim tüm “gruplara” “cemaatlere” iliş-
kin olumsuz bir tutum ve tavrın gereğine uygun şekilde gerçekleşmiş ise bu birçok 
bakımdan problemli bir durumdur. Bunun anlamak için katılımcılara “Bildiğiniz 
tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişimin-
den sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir?” sorusu yöneltilmiştir. Alınan 
cevaplara göre (TABLO-8.35), katılımcıların %38,7’si “Tüm dini cemaat ve gruplara 
olan güvenim sarsıldı” derken, %37,3’ü ise “Dini cemaat ve grupların bazılarına gü-
venim sarsıldı” demiştir (TABLO-8.35). 

15 Temmuz darbe girişiminin sosyolojik savaş amaçlı bir darbe girişimi ol-
duğu ve ana hedefinin de, Din ve dini camialar olduğu, gençlerde oluşan düşün-
ce değişiminden çok rahat bir şekilde görülebilmektedir.
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TABLO-8.34: 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Dini Cemaat ve Gruplara Ait Düşüncelerdeki Değişim
“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz 

darbe girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?
Katılımcı Sayısı  %

Büyük Oranda Değişti 554 40,1
Kısmen Değişti 414 30,0
Değişmedi 412 29,9

Toplam-Ortalama 1380 100,0

TABLO-8.35: 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Dini Cemaat ve Gruplara Ait Düşüncelerdeki Değişimin Yönü
“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise 

bu ne yönde bir değişimdir?” (%)
Katılımcı Sayısı  %

Tüm Dini Cemaat ve Gruplara Olan Güvenim Sarsıldı 440 38,7
Dini Cemaat ve Grupların Bazılarına Güvenim Sarsıldı 424 37,3
Sadece F. Gülen hareketine Olan Güvenim Sarsıldı 274 24,1

Toplam-Ortalama 1138 100,0

8.3.1.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin “Dini Cemaat ve Gruplara Ait 
Düşüncelerindeki Değişim ve Değişimin Yönü”nün Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlere, “Bildiğiniz tüm dini 

cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
herhangi bir şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait 
düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde 
ir değişimdir?” şeklinde birbiri ile ilişkili iki adet soru sorulmuştur. Gençlerin bu 
sorulara verdiği cevaplar, demografik özelliklerden “cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim 
durumuna, eğitim öğretim alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin 
aylık olarak eline geçen paraya, yaşanan konuta, hayatının büyük bir kısmını geçir-
diği yere ve şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak incelenmiştir. 

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevapları, cinsiyete bağlı olarak incelediğimizde, kadınların dini cemaat ve gruplara 
bakışında erkeklere nazaran biraz daha fazla bir değişim meydana geldiği görülmek-
tedir (TABLO-8.36). 

Kadınların %40,7’sinin “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünceleri” “büyük 
oranda değişti”; %30,7’sinin “kısmen değişti” ve %28,6’sının “değişmedi”; buna kar-
şılık erkeklerin %39,6’sının “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünceleri”, “büyük 
oranda değişti”; %29,4’ünün “kısmen değişti” ve %31,1’inin “değişmemiştir.” Top-
lamda (büyük oranda değişti + kısmen değişti) kadınların %71,4’ünün, erkeklerin 
ise %69’unun “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde” çok ciddi bir değişim 
meydana gelmiştir. 
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15 Temmuz sosyolojik savaş amaçlı darbe girişimine karşı verilecek müca-
delede adil ve hakkaniyeti referans alan başarılı bir strateji uygulanırsa, “kıs-
men değişti” diyenlerin düşünceleri, yanı “değişimin yönü” öncelikle olumlu 
istikamette dönecektir. Eğer aksi olursa, bu değişimin yönü olumsuz olacaktır. 

Bu noktada değişimin yönü önem kazanmaktadır. “Bildiğiniz tüm dini cemaat 
ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise 
bu ne yönde değişimdir?” sorusu ile bu tespit edilmek istenmiştir. 

Gençlerin bu soruya verdikleri cevaplar cinsiyete bağlı olarak analiz edildiğinde 
sonuçlar, “dini cemaat ve gruplar açısından” pek iç açıcı değildir (TABLO-8. 37).

Kadınların %39,4’ünün “tüm dini cemaat ve gruplara olan güveni sarsıldı” , 
%37,8’inin “dini cemaat ve grupların bazılarına güveni sarsıldı” ve %22,7’sinin “sa-
dece F. Gülen hareketine olan güveni sarsıldı”; buna karşılık erkeklerin %37,9’unun 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güveni sarsıldı”, %36,7’sinin dini cemaat ve grup-
ların bazılarına güveni sarsıldı” ve %25,4’ünün “sadece F. Gülen hareketine olan gü-
veni sarsıldı.” 

Dikkat edilirse güven sarsılması, sadece F. Gülen hareketine karşı olmamış, 
tüm cemaat ve dini gruplara karşı meydana gelmiştir. 

Bu durum, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin ana hedefinin sosyolojik 
olduğunun güzel bir göstergesidir.

TABLO-8.36: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerdeki Değişim

Cinsiyet
Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 

girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

Kadın 40,7 30,7 28,6
Erkek 39,6 29,4 31,1

Ortalama 40,1 30,0 29,9

TABLO-8.37: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerdeki Değişimin Yönü

Cinsiyet

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir? (%)

Tüm dini cemaat ve 
gruplara olan güvenim 

sarsıldı

Dini cemaat ve grupların 
bazılarına güvenim sarsıldı

Sadece F. Gülen hareketine 
olan güvenim sarsıldı

Kadın 39,4 37,8 22,7
Erkek 37,9 36,7 25,4

Ortalama 38,7 37,3 24,1
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15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve 
gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir 
şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleri-
niz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde değişimdir?” 
sorularına gençlerin verdiği cevaplar, yaşa bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.38-
TABLO-39).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile yaş arasında anlamlı ve doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları yaşa göre analiz ettiğimizde, yaş grupları arasında 
farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe girişimin-
den sonra gençliğin “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde” önemli bir 
değişim (büyük oranda değişti + kısmen değişti) meydana gelmiştir.

“Dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü”, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güven sarsılması”, “dini cemaat ve grupların ba-
zılarına güven sarsılması” ve “sadece F. Gülen hareketine olan güven sarsılması” şek-
linde tezahür etmiştir. 

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusunu, en yüksek oranlar dik-
kate alındığında, 19-22 yaş grubundaki gençlerin %42,0’si “büyük oranda değişti”, 
23-25 yaş grubundaki gençlerin %32,1’i “kısmen değişti”, 15-18 yaş grubundaki 
gençlerin %33,7’si “değişmedi”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.38). 

Toplam değişimi (büyük oranda değişti + kısmen değişti) göz önüne aldığı-
mızda, 19-22 yaş grubundaki gençlerin %73’ünün “tüm dini cemaat ve gruplara 
ilişkin düşüncelerinde bir değişim meydana gelmiştir.

Yaşa bağlı olarak “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana 
gelen değişime” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-8.38’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Yaşa göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin 
düşüncelerim” “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı %37,9-42,0, “kıs-
men değişti” diyenlerin değişim bandı %28,4-32,1, “değişmedi” diyenlerin değişim 
bandı %27,0-33,7’dir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve grupla-
ra ilişkin düşüncelerdeki değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük 
oranda değişti” diyenlerde %4,1, “kısmen değişti” diyenlerde %3,7, “değişmedi” di-
yenlerde %6,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Gencin “yaşına” göre “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana 
gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
(%10 taban olarak alınmıştır) tüm grupların rafine, homojen olduğunu söyleyebili-
riz. Dolayısıyla gençler, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde” karar-
lıdırlar.

TABLO-8.38: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerdeki Değişim

Yaş
“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz 

darbe girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” (%)
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

15 -18 37,9 28,4 33,7
19 -22 42,0 31,0 27,0
23 -25 40,7 32,1 27,2
26 -30 40,1 29,0 30,9

Ortalama 40,1 30,0 29,9

Değişim Bandı (Min-Max) 37,9-42,0 28,4-32,1 27,0-33,7
Bant Uzunluğu 4,1 3,7 6,7

Peki bu değişimin yönü nasıldır? “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait 
düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde 
değişimdir?” bu amaçla sorulmuştur. 

Bu soruyu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, 19-22 yaş grubundaki genç-
lerin %44,0’ü “Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı”, 26-30 yaş gru-
bundaki gençlerin %41,1’i “Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı”, 
15-18 yaş grubundaki gençlerin %29,7’si “Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim 
sarsıldı.” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.39). 

Bu sonuçlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini acilen yapıp; tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

Yaşa bağlı olarak “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen 
değişimin yönüne” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-8.39’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

Yaşa göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Tüm dini cemaat ve gruplara 
olan güvenim sarsıldı.” diyenlerin değişim bandı %35,0-44,0, “Dini cemaat ve grup-
ların bazılarına güvenim sarsıldı.” diyenlerin değişim bandı %30,7-41,1, “Sadece F. 
Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı.” diyenlerin değişim bandı %21,7-29,7’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, 
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“Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %9 “Dini cemaat ve 
grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerde %10,4 ve “Sadece F. Gülen hareke-
tine olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “Yaşına” göre “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen 
değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
“Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyen grubun (%10,4) diğer 
grupların homojenliğine nazaran daha heterojen bir grup olduğunu söyleyebiliriz. 

Dikkat çekici nokta, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meyda-
na gelen değişimin” seçeneklere ilişkin bant uzunlukları %4-7 arasında iken; “dini 
cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü” seçenek-
lerinde bant uzunlukları %8-10,4 arasında olmuş olmasıdır. Gençler “dini cemaat 
ve gruplara ilişkin düşüncelerinde meydana gelen değişim” konusunda daha net 
iken, değişimin yönü konusunda aynı oranda ya da hassasiyette net değillerdir.

TABLO-8.39: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerdeki Değişimin Yönü

Yaş

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir?” (%)

Tüm Dini Cemaat ve Grupla-
ra Olan Güvenim Sarsıldı

Dini Cemaat ve Grupların 
Bazılarına Güvenim Sarsıldı

Sadece F. Gülen Hareketine 
Olan Güvenim Sarsıldı

15 -18 39,6 30,7 29,7
19 -22 44,0 34,2 21,8
23 -25 40,0 38,3 21,7
26 -30 35,0 41,1 23,9

Ortalama 38,7 37,3 24,1

Değişim Bandı (Min-Max) 35,0-44,0 30,7-41,1 21,7-29,7
Bant Uzunluğu 9 10,4 8

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve 
gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir 
şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleri-
niz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde değişimdir?” 
sorularına gençlerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak ince-
lenmiştir (TABLO-8.40).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile eğitim/öğretim durumu arasında an-
lamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.
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Bu iki soruya verilen cevapları eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimiz-
de, eğitim/öğretim durumuna ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel 
dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençliğin “tüm dini 
cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde” önemli bir değişim (büyük oranda değişti 
+ kısmen değişti) meydana gelmiştir.

“Dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü”, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güveni sarsılması”, “dini cemaat ve grupların ba-
zılarına güveni sarsılması” ve “sadece F. Gülen hareketine olan güveni sarsılması” 
şeklinde tezahür etmiştir. 

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusunu, (%10 referans/taban 
ve en yüksek oranları göz önüne alınmaktadır) eğitim/öğretim durumu, ön lisans 
olan gençlerin %42,2’si “büyük oranda değişti”, ilköğretim/ortaokul olan gençlerin 
%37,3’ü “kısmen değişti”, lise olan gençlerin %32,2’si “değişmedi”, şeklinde cevap-
landırmışlardır (TABLO-8.40). Toplam değişimi (büyük oranda değişti + kısmen de-
ğişti) göz önüne aldığımızda, ön lisans olan gençlerin %72,6’sının “tüm dini cemaat 
ve gruplara ilişkin düşüncelerinde bir değişim meydana geldiği” görülmektedir.

Eğitim/öğretim durumu bağlı olarak “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişime” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.40’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumu göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat 
ve gruplara ilişkin düşüncelerim” “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı 
%34,3-42,2, “kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı %26,6-37,3, “değişmedi” di-
yenlerin değişim bandı %27,4-32,2’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünce-
lerdeki değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” di-
yenlerde %7,9, “kısmen değişti” diyenlerde %10,7, “değişmedi” diyenlerde %4,8’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “eğitim/öğretim durumuna” göre “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin 
düşüncelerde meydana gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
önüne aldığımızda, (%10 taban olarak alınmıştır) “kısmen değişti” diyen grubun 
(%10,7) biraz heterojen olduğunu söyleyebiliriz. 
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TABLO-8.40: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerdeki Değişim

Eğitim/Öğretim Durumu
Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz 

darbe girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi? (%)
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

İlköğretim/Ortaokul 34,3 37,3 28,4
Lise 41,2 26,6 32,2
Ön Lisans 42,2 30,4 27,4
Lisans 39,3 30,4 30,4
Yüksek Lisans/Doktora 37,1 35,1 27,8

Ortalama 40,2 30,0 29,8

Değişim Bandı (Min-Max) 34,3-42,2 26,6-37,3 27,4-32,2
Bant Uzunluğu 7,9 10,7 4,8

Peki bu değişimin yönü nasıldır? “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait 
düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde 
değişimdir?” bu amaçla sorulmuştur. 

Bu soruyu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, eğitim/öğretim durumu lise 
olan gençlerin %43,3’ü “Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı”, yüksek 
lisans/doktora olan gençlerin %44,4’ü “Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim 
sarsıldı”, ilköğretim/ortaokul olan gençlerin %37,7’si “Sadece F. Gülen hareketine 
olan güvenim sarsıldı” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.41). 

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünce-
lerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere 
göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.41’de görülmektedir. Tablo, genel dağı-
lım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Tüm dini 
cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %30,2-43,3, 
“Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı 
%32,1-44,4, “Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim 
bandı %19,8-37,7’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, 
“Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %13,1 “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerde %12,3 ve “Sadece F. Gülen hare-
ketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %17,9’dur. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “eğitim/öğretim durumuna” göre “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları-
nı göz önüne aldığımızda, tüm gruplar biraz heterojendir, zihinleri biraz karışıktır. 
Bununla beraber zihni en karışık grup “Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim 
sarsıldı” diyen gruptur (%17,9). 

Dikkat çekici nokta, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde mey-
dana gelen değişimin” seçeneklere ilişkin bant uzunlukları %4-7 arasında iken; 
“dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü” se-
çeneklerinde bant uzunluklarının %12,3-8-17,9 arasında olmuş olmasıdır. Gençler 
“dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde meydana gelen değişim” konusun-
da daha net iken, değişimin yönü konusunda aynı oranda ya da hassasiyette net 
değillerdir. 

Bu, önemli bir olgu olup tedbir alma konusunda bize yol göstermektedir.

TABLO-8.41: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerdeki Değişimin Yönü

Eğitim/Öğretim 
Durumu

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir? (%)

Tüm Dini Cemaat ve Gruplara 
Olan Güvenim Sarsıldı

Dini Cemaat ve Grupların 
Bazılarına Güvenim Sarsıldı

Sadece F. Gülen Hareketine 
Olan Güvenim Sarsıldı

İlköğretim/Ortaokul 30,2 32,1 37,7
Lise 43,3 34,4 22,3
Ön Lisans 37,5 38,5 23,9
Lisans 37,6 37,8 24,6
Yüksek Lisans/Doktora 35,8 44,4 19,8

Ortalama 38,7 37,3 24,1

Değişim Bandı (Min-Max) 30,2-43,3 32,1-44,4 19,8-37,7
Bant Uzunluğu 13,1 12,3 17,9

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve 
gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir 
şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleri-
niz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde değişimdir?” 
sorularına gençlerin verdiği cevaplar, “eğitim/öğretim alanına” bağlı olarak incelen-
miştir (TABLO-8.42.-TABLO-8.43).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile “sahip olunan eğitim/öğretim alanı” 
arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.
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Bu iki soruya verilen cevapları “eğitim/öğretim alanına” göre analiz ettiğimizde, 
“eğitim/öğretim alanı” grupları arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uy-
gun olarak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençliğin “tüm dini cemaat ve 
gruplara ilişkin düşüncelerinde” önemli bir değişim (büyük oranda değişti + kısmen 
değişti) meydana gelmiştir.

“Dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü”, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güven sarsılması”, “dini cemaat ve grupların ba-
zılarına güven sarsılması” ve “sadece F. Gülen hareketine olan güven sarsılması” şek-
linde tezahür etmiştir. 

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusunu, (%10 referans/taban 
ve en yüksek oranları göz önüne alınmaktadır) “sahip olunan eğitim/öğretim alanı”, 
sağlık olan gençlerin %43,5’i “büyük oranda değişti”, sosyal olan gençlerin %34,1’i 
“kısmen değişti”, teknik alan olan gençlerin %35,1’i “değişmedi”, şeklinde cevaplan-
dırmışlardır (TABLO-8.42). Toplam değişimi (büyük oranda değişti + kısmen de-
ğişti) göz önüne aldığımızda, sağlık olan gençlerin %72,5’inin “tüm dini cemaat ve 
gruplara ilişkin düşüncelerinde bir değişim meydana geldiği” görülmektedir.

“Sahip olunan eğitim/öğretim alanına” bağlı olarak “tüm dini cemaat ve gruplara 
ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişime” ilişkin gençlerin cevaplarının seçe-
neklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.42’de görülmektedir. Tablo, ge-
nel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Sahip olunan eğitim/öğretim alanına” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
“dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerim” “büyük oranda değişti” diyenlerin 
değişim bandı %37,8-43,5, “kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı %25,9-34,1, 
“değişmedi” diyenlerin değişim bandı %27,4-35,1’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünce-
lerdeki değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” di-
yenlerde %5,7, “kısmen değişti” diyenlerde %8,2, “değişmedi” diyenlerde %7,7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin “eğitim/öğretim alanına” göre “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin dü-
şüncelerde meydana gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
önüne aldığımızda, (%10 taban olarak alınmıştır) tüm grupların rafine, homojen 
olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla gençler, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin 
düşüncelerinde” kararlıdırlar.
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TABLO-8.42: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara Ait Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Eğitim/Öğretim Alanı
Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişi-

minden sonra herhangi bir şekilde değişti mi? (%)
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

Teknik Alan 38,9 25,9 35,1
Sağlık 43,5 29,0 27,4
Sosyal 37,8 34,1 28,2
İmam Hatip/İlahiyat 42,4 28,4 29,2
Genel 41,3 29,3 29,3
Spor 40,2 30,3 29,5

Ortalama 40,4 29,8 29,8

Değişim Bandı (Min-Max) 37,8-43,5 25,9-34,1 27,4-35,1
Bant Uzunluğu 5,7 8,2 7,7

Peki bu değişimin yönü nasıldır? “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait 
düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde 
değişimdir?” bu amaçla sorulmuştur. 

Bu soruyu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “eğitim/öğretim alanı” teknik 
alan olan gençlerin %46,0’sı “Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı”, 
sosyal olan gençlerin %41,7’si “Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıl-
dı”, sağlık olan gençlerin %29,1’i “Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” 
şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.43). 

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

“Eğitim/öğretim alanına” bağlı olarak “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünce-
lerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere 
göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.43’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

“Eğitim/öğretim alanına” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Tüm dini 
cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %35,1-46,0, 
“Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı 
%34,2-41,7, “Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim 
bandı %19,2-29,1’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %10,9, “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerde %7,5 ve “Sadece F. Gülen hare-
ketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %9,9’dur. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “eğitim/öğretim alanına” göre “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünce-
lerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını 
göz önüne aldığımızda, “Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyen 
grup (%7,5) hariç diğer gruplar çok az heterojen bir özellik göstermektedirler. 

Dikkat çekici nokta, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde mey-
dana gelen değişimin” seçeneklerine ilişkin bant uzunlukları %5,7-8,2 arasında 
iken; “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin 
yönü” seçeneklerinde bant uzunlukları %7,5-10,9 arasında olmuş olmasıdır. 
Gençler “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde meydana gelen deği-
şim” konusunda daha net iken, değişimin yönü konusunda aynı oranda ya da 
hassasiyette net değillerdir. 

Bu, önemli bir olgu olup tedbir alma konusunda bize yol göstermektedir.

TABLO-8.43: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara Ait Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimi Yönü

Eğitim/Öğretim 
Alanı

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir? (%)

Tüm Dini Cemaat ve Gruplara 
Olan Güvenim Sarsıldı

Dini Cemaat ve Grupların 
Bazılarına Güvenim Sarsıldı

Sadece F. Gülen Hareketine
Olan Güvenim Sarsıldı

Teknik Alan 46,0 34,2 19,8
Sağlık 36,7 34,2 29,1
Sosyal 35,1 41,7 23,2
İmam Hatip/İlahiyat 36,6 38,1 25,3
Genel 42,4 38,4 19,2
Spor 38,9 37,2 23,9

Ortalama 39,0 37,7 23,3

Değişim Bandı (Min-Max) 35,1-46,0 34,2-41,7 19,2-29,1
Bant Uzunluğu 10,9 7,5 9,9

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve 
gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir 
şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleri-
niz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde değişimdir?” 
sorularına gençlerin verdiği cevaplar, “mesleğe” bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-
8.44.-TABLO-8.45).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile “meslek” arasında anlamlı ve doğrusal 
bir ilişki kurulamamaktadır.
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Bu iki soruya verilen cevapları “mesleğe” göre analiz ettiğimizde, “meslek” grup-
ları arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz dar-
be girişiminden sonra gençliğin “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde” 
önemli bir değişim (büyük oranda değişti + kısmen değişti) meydana gelmiştir.

“Dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü”, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güven sarsılması”, “dini cemaat ve grupların ba-
zılarına güven sarsılması” ve “sadece F. Gülen hareketine olan güven sarsılması” şek-
linde tezahür etmiştir. 

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusunu, (%10 referans/taban ve 
en yüksek oranları göz önüne alınmaktadır) “mesleği”, ev kadını/kızı olan gençlerin 
%46,4’ü “büyük oranda değişti”, özel sektör çalışanı olan gençlerin %37,0’si “kısmen 
değişti”, memur olan gençlerin %31,1’i “değişmedi”, şeklinde cevaplandırmışlardır 
(TABLO-8.44). Toplam değişimi (büyük oranda değişti + kısmen değişti) göz önüne 
aldığımızda, ev kadını/kızı olan gençlerin %73,2’sinin “tüm dini cemaat ve gruplara 
ilişkin düşüncelerinde bir değişim meydana geldiği” görülmektedir.

“Mesleğe” bağlı olarak “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meyda-
na gelen değişime” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-8.44’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

“Mesleğe” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara 
ilişkin düşüncelerim” “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı %34,2-46,4, 
“kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı %27,9-37,0, “değişmedi” diyenlerin deği-
şim bandı %26,8-31,0’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünce-
lerdeki değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” di-
yenlerde %12,2, “kısmen değişti” diyenlerde %9,1, “değişmedi” diyenlerde %4,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin “mesleğe” göre “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meyda-
na gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, 
(%10 taban olarak alınmıştır) “büyük oranda değişti” diyen grubun (%12,2) biraz 
heterojen olduğunu söyleyebiliriz.
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TABLO-8.44: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Meslek
Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 

girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi? (%)
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

Öğrenci 41,0 27,9 31,0
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 39,1 32,2 28,7
Çalışmayan/işsiz 39,8 32,7 27,6
Memur 35,3 33,6 31,1
Özel sektör çalışanı 34,2 37,0 28,8
İşçi (çalışan) 37,7 32,5 29,9
Ev kadını/kızı 46,4 26,8 26,8
Esnaf 42,0 28,4 29,6

Ortalama 40,1 30,0 29,9

Değişim Bandı (Min-Max) 34,2-46,4 27,9-37,0 26,8-31,0
Bant Uzunluğu 12,2 9,1 4,2

Peki bu değişimin yönü nasıldır? “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait 
düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde 
değişimdir?” bu amaçla sorulmuştur. 

Bu soruyu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “mesleği” işçi (çalışan) olan 
gençlerin %41,7’si “Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı”, esnaf olan 
gençlerin %40,9’u “Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı”, özel sektör 
çalışanı olan gençlerin %30,5’i “Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” 
şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.45). 

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

“Mesleğe” bağlı olarak “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana 
gelen değişimin yönüne” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-8.45’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

“Mesleğe” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Tüm dini cemaat ve grup-
lara olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %28,8-41,7, “Dini cemaat ve 
grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %30,0-40,9, “Sadece 
F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %21,2-30,5’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %12,9, “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerde %10,9 ve “Sadece F. Gülen hare-
ketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %9,3’tür. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Gencin “Mesleğine” göre “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana 
gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığı-
mızda, “tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” (%12,9) ve “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyen grup (%10,9) çok az heterojen bir 
özellik göstermektedirler. 

Dikkat çekici nokta, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana 
gelen değişim” ve “değişimin yönü” seçeneklerine ilişkin bant uzunlukları (sırasıyla 
%4,2-12,2; %9,3-12,9) göz önüne alındığında, mesleklerine göre “dini cemaat ve 
gruplara ilişkin düşüncelerinde meydana gelen değişim ve yönü” konusunda gençle-
rin zihinlerinin biraz karışık olduğu görülmektedir.

TABLO-8.45: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Meslek

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir? (%)

Tüm 
Dini Cemaat ve Gruplara Olan 

Güvenim Sarsıldı

Dini Cemaat ve Grupların 
Bazılarına Güvenim Sarsıldı

Sadece 
F. Gülen Hareketine Olan 

Güvenim Sarsıldı
Öğrenci 39,5 36,7 23,8
Eğitici (öğretmen/öğretim 
elemanı) 39,0 36,3 24,7

Çalışmayan/işsiz 40,0 36,3 23,8
Memur 40,0 38,0 22,0
Özel sektör çalışanı 28,8 40,7 30,5
İşçi (çalışan) 41,7 30,0 28,3
Ev kadını/kızı 36,6 39,0 24,4
Esnaf 37,9 40,9 21,2

Ortalama 38,7 37,3 24,1

Değişim Bandı (Min-Max) 28,8-41,7 30,0-40,9 21,2-30,5
Bant Uzunluğu 12,9 10,9 9,3

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve 
gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir 
şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleri-
niz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde değişimdir?” 
sorularına gençlerin verdiği cevaplar, “ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak 
incelenmiştir (TABLO-8.46-TABLO-8.47).
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Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile “ailenin ortalama aylık geliri” arasın-
da anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları “ailenin ortalama aylık gelirine” göre analiz et-
tiğimizde, “ailenin ortalama aylık gelirine” ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla 
birlikte genel dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençliğin 
“tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde” önemli bir değişim (büyük 
oranda değişti + kısmen değişti) meydana gelmiştir.

“Dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü”, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güven sarsılması”, “dini cemaat ve grupların ba-
zılarına güven sarsılması” ve “sadece F. Gülen hareketine olan güven sarsılması” şek-
linde tezahür etmiştir. 

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe giri-
şiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusunu, (%10 referans/taban ve en 
yüksek oranları göz önüne alınmaktadır) “ailenin ortalama aylık geliri”, 1501–2000 
TL olan gençlerin %43,4’ü “büyük oranda değişti”, 5001 TL ve üstü olan gençlerin 
%37,5’i “kısmen değişti”, 2001–3000 TL olan gençlerin %31,1’i “değişmedi”, şeklin-
de cevaplandırmışlardır (TABLO-8.104). Toplam değişimi (büyük oranda değişti + 
kısmen değişti) göz önüne aldığımızda, 3001–5000 TL olan gençlerin %73,4’ünün 
“tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde bir değişim meydana geldiği” 
görülmektedir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin 
düşüncelerde meydana gelen değişime” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere 
göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.46’da görülmektedir. Tablo, genel dağı-
lım hakkında bir fikir vermektedir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini 
cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerim” “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim 
bandı %35,7-43,4, “kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı %28,3-35,7, “değiş-
medi” diyenlerin değişim bandı %26,6-33,2’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünce-
lerdeki değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” di-
yenlerde %7,7, “kısmen değişti” diyenlerde %7,4, “değişmedi” diyenlerde %6,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin “ailenin ortalama aylık gelirine” göre “dinî cemaat ve gruplara ilişkin dü-
şüncelerde meydana gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
önüne aldığımızda, (%10 taban olarak alınmıştır) tüm grupların homojen olduğunu 
söyleyebiliriz.
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TABLO-8.46: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri 

(TL)

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra herhangi bir şekilde değişti mi? (%)

Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

0 -1000 41,0 28,3 30,7

1001 -1500 42,0 29,0 29,0

1501 -2000 43,4 29,1 27,5

2001 -3000 34,2 32,6 33,2

3001 -5000 38,3 35,1 26,6

5001 ve Üstü 35,7 35,7 28,6

Ortalama 40,5 29,8 29,7

Değişim Bandı (Min-Max) 35,7-43,4 28,3-35,7 26,6-33,2

Bant Uzunluğu 7,7 7,4 6,6

Peki bu değişimin yönü nasıldır? “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait 
düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde 
değişimdir?” bu amaçla sorulmuştur. 

Bu soruyu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “ailenin ortalama aylık geliri” 
5001 TL ve üstü olan gençlerin %50’si “Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim 
sarsıldı”, 3001–5000 TL olan gençlerin %45,6’sı “Dini cemaat ve grupların bazılarına 
güvenim sarsıldı”, 2001–3000 TL olan gençlerin %29,4’ü “Sadece F. Gülen hareketi-
ne olan güvenim sarsıldı” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.47). 

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” bağlı olarak “dini cemaat ve gruplara ilişkin dü-
şüncelerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin gençlerin cevaplarının seçenek-
lere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.47’de görülmektedir. Tablo, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Tüm 
dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %32,9-
50,0, “Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim ban-
dı %25,0-45,6, “Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerin deği-
şim bandı %21,4-29,4’tür. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %17,1, “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerde %20,6 ve “Sadece F. Gülen hare-
ketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %8’dir. 
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“Ailenin ortalama aylık gelirine” göre “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünceler-
de meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
önüne aldığımızda, “tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” (%17,1) ve 
“Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” (%20,6) diyen gruplar, bira-
zın üzerinde bir heterojenlik özelliği göstermektedirler. 

Dikkat çekici nokta, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde mey-
dana gelen değişim” ve değişimin yönü seçeneklerine ilişkin bant uzunlukları 
(sırasıyla %6,6-7,7; %8-20,6) göz önüne alındığında, “Ailenin ortalama aylık 
gelirine göre tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen 
değişim ve değişimin yönü” sorusundaki cevaplara ilişkin bant uzunlukları sı-
rasıyla %6,6-7,7; %8-20,6 dır. Burada dikkat çekici nokta; dini cemaat ve grup-
lara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimde zihinler oldukça net, ancak 
değişimin yönü konusunda epeyce karışıktır.

TABLO-8.47: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 

Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Ailenin Ortalama
Aylık Geliri (TL)

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir? (%)

Tüm Dini Cemaat ve Gruplara 
Olan Güvenim Sarsıldı

Dini Cemaat ve Grupların 
Bazılarına Güvenim Sarsıldı

Sadece 
F. Gülen Hareketine 

Olan Güvenim Sarsıldı
0 -1000 39,1 37,2 23,7
1001 -1500 41,7 37,0 21,4
1501 -2000 40,1 36,6 23,3
2001 -3000 33,1 37,5 29,4
3001 -5000 32,9 45,6 21,5
5001 ve Üstü 50,0 25,0 25,0

Ortalama 38,9 37,4 23,8

Değişim Bandı (Min-Max) 32,9-50,0 25,0-45,6 21,4-29,4
Bant Uzunluğu 17,1 20,6 8

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve 
gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir 
şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleri-
niz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde değişimdir?” 
sorularına gençlerin verdiği cevaplar, “gencin eline geçen aylık ortalama para mik-
tarına” bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.48-TABLO-8.49).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile “gencin eline geçen aylık ortalama 
para miktarı” arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları “gencin eline geçen aylık ortalama para miktarı-
na” göre analiz ettiğimizde, “ailenin ortalama aylık gelirine” ilişkin gruplar arasında 
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farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe girişimin-
den sonra gençliğin “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde” önemli bir 
değişim (büyük oranda değişti + kısmen değişti) meydana gelmiştir.

“Dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü”, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güven sarsılması”, “dini cemaat ve grupların ba-
zılarına güven sarsılması” ve “sadece F. Gülen hareketine olan güven sarsılması” şek-
linde tezahür etmiştir. 

“Bildiğiniz tüm dinî cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusunu, (%10 referans/taban ve 
en yüksek oranları göz önüne alınmaktadır) “gencin eline geçen aylık ortalama para 
miktarı”, 501–750 TL olan gençlerin %44,9’u “büyük oranda değişti”, 2001 TL ve 
üstü olan gençlerin %48,0’i “kısmen değişti”, 2001 TL ve üstü olan gençlerin %40’i 
“değişmedi”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.48). Toplam değişimi (büyük 
oranda değişti + kısmen değişti) göz önüne aldığımızda, “eline geçen aylık ortalama 
para miktarı” 501–750 TL olan gençlerin %73,1’inin “tüm dini cemaat ve gruplara 
ilişkin düşüncelerinde bir değişim meydana geldiği” görülmektedir.

“Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına” bağlı olarak “tüm dini cemaat 
ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişime” ilişkin gençlerin cevapla-
rının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.48’de görülmektedir. 
Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına” göre 15 Temmuz darbe girişi-
minden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerim” “büyük oranda değiş-
ti” diyenlerin değişim bandı %12,0-44,9, “kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı 
%28,0-48,0, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %26,9-40,0’dır. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünce-
lerdeki değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” di-
yenlerde %32,9, “kısmen değişti” diyenlerde %20, “değişmedi” diyenlerde %13,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin “Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına” göre “tüm dini cemaat 
ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişime” ilişkin değişim bantla-
rının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, (%10 taban olarak alınmıştır) “büyük 
oranda değişti” (%32,9), “kısmen değişti” (%20) diyen gruplarda yüksek düzeyde 
zihin karışıklığının, “değişmedi” (%13,1) diyen grupta da biraz zihin karışıklığının 
mevcut olduğunu söyleyebiliriz.
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TABLO-8.48: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para

Miktarı

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi? (%)

Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi
0 -400 37,7 30,7 31,6
401 -500 43,3 28,0 28,8
501 -750 44,9 28,2 26,9
751 -1000 39,2 31,2 29,6
1001 -2000 32,7 36,4 30,9
2001 ve Üstü 12,0 48,0 40,0

Ortalama 40,3 29,9 29,8

Değişim Bandı (Min-Max) 12,0-44,9 28,0-48,0 26,9-40,0
Bant Uzunluğu 32,9 20 13,1

Peki, bu değişimin yönü nasıldır? “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait 
düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde 
değişimdir?” bu amaçla sorulmuştur. 

Bu soruyu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “gencin eline geçen aylık 
ortalama para miktarı” 401–500 TL olan gençlerin %42,0’si “Tüm dini cemaat ve 
gruplara olan güvenim sarsıldı”, 1001–2000 TL olan gençlerin %51,1’i “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı”, 2001 TL ve üstü olan gençlerin %41,2’si 
“Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” şeklinde cevaplandırmışlardır 
(TABLO-8.49). 

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

“Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına” bağlı olarak “dini cemaat ve 
gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin gençlerin 
cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.49’de görül-
mektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına” göre 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra “Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerin 
değişim bandı %17,6-42,0, “Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” 
diyenlerin değişim bandı %31,6-51,1, “Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim 
sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %14,9-41,2’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %24,4, “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerde %19,5 ve “Sadece F. Gülen hare-
ketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %26,3’tür. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına” göre “dini cemaat ve gruplara 
ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının 
uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sar-
sıldı” (%26,3), “tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” (%24,4) diyen 
gruplarda zihin karışıklığı çok yüksek ve “Dini cemaat ve grupların bazılarına güve-
nim sarsıldı” (%19,5) diyen grupta ise bu gruplara nazaran daha azdır. Her üç grup 
da heterojendir. 

Dikkat çeken nokta, “Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına” 
göre “sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerin zihinlerinin 
bu denli karışık olması sıkıntılıdır. 

15 Temmuz Sosyolojik savaş amaçlı darbe, iyi anlatılamaz ve süreç iyi yöne-
tilemezse, bu gruba mensup olanların tavrı çok daha olumsuz olabilir.

Dikkat çekici nokta, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde mey-
dana gelen değişim” ve değişimin yönü seçeneklerine ilişkin bant uzunlukları-
nın büyük olması ve her iki durumda da zihin karışıklığının var olmasıdır.

TABLO-8.49: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerdeki Değişimin Yönü

Gencin Eline Geçen 
Aylık Ortalama Para 

Miktarı (TL)

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir? (%)

Tüm Dini Cemaat ve 
Gruplara Olan 

Güvenim Sarsıldı

Dini cemaat ve Grupların 
Bazılarına 

Güvenim Sarsıldı

Sadece 
F. Gülen Hareketine Olan 

Güvenim Sarsıldı
0 -400 36,2 39,7 24,1
401 -500 42,0 31,6 26,5
501 -750 40,1 42,9 17,0
751 -1000 37,1 33,3 29,5
1001 -2000 34,0 51,1 14,9
2001 ve Üstü 17,6 41,2 41,2

Ortalama 38,7 37,2 24,2

Değişim Bandı (Min-Max) 17,6-42,0 31,6-51,1 14,9-41,2
Bant Uzunluğu 24,4 19,5 26,3

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve 
gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir 
şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleri-
niz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde değişimdir?” 
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sorularına gençlerin verdiği cevaplar, “yaşanan konuta” bağlı olarak incelenmiştir 
(TABLO-8.50-TABLO-8.51).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile “yaşanan konut” arasında anlamlı ve 
doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları “yaşanan konuta” göre analiz ettiğimizde, “yaşa-
nan konuta” ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun 
olarak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençliğin “tüm dini cemaat ve gruplara 
ilişkin düşüncelerinde” önemli bir değişim (büyük oranda değişti + kısmen değişti) 
meydana gelmiştir.

“Dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü”, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güveni sarsılması”, “dini cemaat ve grupların ba-
zılarına güveni sarsılması” ve “sadece F. Gülen hareketine olan güveni sarsılması” 
şeklinde tezahür etmiştir. 

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusunu, (%10 referans/taban 
ve en yüksek oranları göz önüne alınmaktadır) “yaşadığı konut”, evde arkadaş (lar) 
ile birlikte/ apart dairede arkadaşla olan gençlerin %45,2/%45,1’i “büyük oranda 
değişti”, evde yalnız olan gençlerin %58,8’i “kısmen değişti”, apart dairede yalnız 
olan gençlerin %42,9’u “değişmedi”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.50). 
Toplam değişimi (büyük oranda değişti + kısmen değişti) göz önüne aldığımızda, 
evde yalnız olan gençlerin %82,3’ünün “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerinde bir değişim meydana geldiği” görülmektedir.

“Yaşanan konuta” bağlı olarak “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde mey-
dana gelen değişime” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-8.50’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

“Yaşanan konuta” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve 
gruplara ilişkin düşüncelerim” “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı 
%28,6-45,2, “kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı %24,8-58,8, “değişmedi” di-
yenlerin değişim bandı %17,6-42,9’dur. 

15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin 
düşüncelerdeki değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda 
değişti” diyenlerde %16,6, “kısmen değişti” diyenlerde %34, “değişmedi” diyenlerde 
%25,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 
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Gencin “yaşanan konuta” göre “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde 
meydana gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldı-
ğımızda, (%10 taban olarak alınmıştır) “kısmen değişti” (%34) diyen ve “değişmedi” 
(%25,3) diyen gruplarda fazla zihin karışıklığının, “büyük oranda değişti” (%16,6) 
diyen grupta da biraz zihin karışıklığının mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

TABLO-8.50: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncede Değişim

Yaşanan Konut
Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 

girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?
Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi

Yurtta 39,2 30,3 30,5
Ailemle Birlikte Evde 36,6 33,3 30,0
Evde Yalnız 23,5 58,8 17,6
Evde Arkadaş (Lar)Imla Birlikte 45,2 24,8 30,0
Apart Dairede Yalnız 28,6 28,6 42,9
Apart Dairede Arkadaşla 45,1 28,1 26,8

Ortalama 40,2 29,9 29,9

Değişim Bandı (Min-Max) 28,6-45,2 24,8-58,8 17,6-42,9
Bant Uzunluğu 16,6 34 25,3

Peki, bu değişimin yönü nasıldır? “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait 
düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde 
değişimdir?” bu amaçla sorulmuştur. 

Bu soruyu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “yaşadığı konut” apart dairede 
yalnız olan gençlerin %75,0’i “Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı”, 
ailesiyle birlikte evde olan gençlerin %40,5’i “Dini cemaat ve grupların bazılarına gü-
venim sarsıldı”, evde arkadaş (lar)ı ile birlikte olan gençlerin %25,9’u “Sadece F. Gü-
len hareketine olan güvenim sarsıldı” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.51). 

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

“Yaşanan konuta” bağlı olarak “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde mey-
dana gelen değişimin yönüne” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağı-
lım aralığı (min-max) TABLO-8.51’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında 
bir fikir vermektedir.

“Yaşanan konuta” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Tüm dini cemaat ve 
gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %37,0-75,0, “Dini cemaat ve 
grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %0,0-40,5, “Sadece 
F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %12,5-25,9’dur.
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15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %38, “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerde %40,5 ve “Sadece F. Gülen hare-
ketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %13,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.

“Yaşanan konuta” göre “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana 
gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığı-
mızda, “tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” (%38) ve “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” (%40,5) diyen gruplarda zihin karışıklı-
ğı çok yüksek ve “sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” diyen grupta 
(%13,4) biraz zihin karışıklığı olduğu görülmektedir. Her üç grup da aralarında fark-
lılık olmakla birlikte heterojendir. 

Dikkat çekici nokta, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde mey-
dana gelen değişim” ve değişimin yönü seçeneklerine ilişkin bant uzunlukla-
rının büyük olması ve her iki durumda da ciddi bir zihin karışıklığının var 
olmasıdır.

TABLO-8.51: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Yaşanan Konuta

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir? (%)

Tüm Dini Cemaat ve 
Gruplara Olan 

Güvenim Sarsıldı

Dini Cemaat ve Grupların 
Bazılarına Güvenim 

Sarsıldı

Sadece 
F. Gülen Hareketine Olan 

Güvenim Sarsıldı
Yurtta 37,0 38,1 24,9
Ailemle Birlikte Evde 37,0 40,5 22,5
Evde Yalnız 50,0 37,5 12,5
Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 41,8 32,3 25,9
Apart Dairede Yalnız 75,0 25,0
Apart Dairede Arkadaşla 43,4 35,7 20,9

Ortalama 38,8 37,1 24,1

Değişim Bandı 
(Min-Max) 37,0-75,0 0,0-40,5 12,5-25,9

Bant Uzunluğu 38 40,5 13,4

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve 
gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir 
şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleri-
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niz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde değişimdir?” 
sorularına gençlerin verdiği cevaplar, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği 
yere” bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.52-TABLO-8.53).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile “hayatın büyük bir kısmının geçirildi-
ği yer” arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu iki soruya verilen cevapları “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre 
analiz ettiğimizde, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” ilişkin gruplar ara-
sında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe giri-
şiminden sonra gençliğin “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerinde” önemli 
bir değişim (büyük oranda değişti + kısmen değişti) meydana gelmiştir.

“Dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü”, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güven sarsılması”, “dini cemaat ve grupların ba-
zılarına güven sarsılması” ve “sadece F. Gülen hareketine olan güven sarsılması” şek-
linde tezahür etmiştir. 

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusunu, (%10 referans/taban ve 
en yüksek oranları göz önüne alınmaktadır) “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği 
yer”, yurt dışı olan gençlerin %50’si “büyük oranda değişti”, yurt dışı olan gençlerin 
%50’si “kısmen değişti”, şehir olan gençlerin %31,1’i “değişmedi”, şeklinde cevaplan-
dırmışlardır (TABLO-8.52). Toplam değişimi (“büyük oranda değişti+ kısmen değiş-
ti”) göz önüne aldığımızda, yurt dışı olan gençlerin %100’ünün “tüm dini cemaat ve 
gruplara ilişkin düşüncelerinde bir değişim meydana geldiği” görülmektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “tüm dini cemaat ve 
gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişime” ilişkin gençlerin cevaplarının 
seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.52’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre 15 Temmuz darbe girişimin-
den sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerim” “büyük oranda değişti” 
diyenlerin değişim bandı %38,4-50,0, “kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı 
%28,4-50,0, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %0,0-31,1’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerdeki değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değiş-
ti” diyenlerde %11,6, “kısmen değişti” diyenlerde %21,6, “değişmedi” diyenlerde 
%31,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 
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Gencin “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “tüm dini cemaat ve 
gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının 
uzunluklarını göz önüne aldığımızda, (%10 taban olarak alınmıştır) “kısmen değişti” 
(%21,6) ve “değişmedi” (%31,1) diyen gruplarda ciddi zihin karışıklığının, “büyük 
oranda değişti” (%11,6) diyen grupta da biraz zihin karışıklığının mevcut olduğunu 
söyleyebiliriz.

TABLO-8.52: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Hayatın 
Büyük Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi? (%)

Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi
Köy/Kasaba 41,4 32,1 26,5
İlçe 38,4 30,8 30,8
Şehir 40,5 28,4 31,1
Yurt Dışı 50,0 50,0

Ortalama 40,1 30,0 29,9

Değişim Bandı (Min-Max) 38,4-50,0 28,4-50,0 0,0-31,1
Bant Uzunluğu 11,6 21,6 31,1

Peki, bu değişimin yönü nasıldır? “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait 
düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde 
değişimdir?” bu amaçla sorulmuştur. 

Bu soruyu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının 
geçirildiği yer” şehir olan gençlerin %41,2’si “Tüm dini cemaat ve gruplara olan gü-
venim sarsıldı”, yurt dışı olan gençlerin %50’si “Dini cemaat ve grupların bazılarına 
güvenim sarsıldı”, yurt dışı olan gençlerin %50’si “Sadece F. Gülen hareketine olan 
güvenim sarsıldı” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.53). 

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “dini cemaat ve grup-
lara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin gençlerin cevap-
larının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.53’te görülmektedir. 
Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre 15 Temmuz darbe girişimin-
den sonra “Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim 
bandı %0,0-41,2, “Dini cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerin 
değişim bandı %34,8-50,0, “Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” di-
yenlerin değişim bandı %23,0-50,0’dir. 
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15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, 
“Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %41,2, “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerde %15,2 ve “sadece F. Gülen hare-
ketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %27’dir. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “dini cemaat ve gruplara ilişkin 
düşüncelerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzun-
luklarını göz önüne aldığımızda, “tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sar-
sıldı” (%41,2) ve “sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” (%27) diyen 
gruplarda çok yüksek zihin karışıklığı ve “Dini cemaat ve grupların bazılarına gü-
venim sarsıldı” (%15,2) diyen grupta biraz zihin karışıklığı vardır. Her üç grup da 
heterojendir. 

Dikkat çekici nokta, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde mey-
dana gelen değişim” ve “değişimin yönü” seçeneklerine ilişkin bant uzunluk-
larının büyük olması ve her iki durumda da ciddi bir zihin karışıklığının var 
olmasıdır.

TABLO-8.53: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Hayatın 
Büyük Bir Kısmının Geçi-

rildiği Yer

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir? (%)

Tüm Dini Cemaat ve 
Gruplara Olan Güvenim 

Sarsıldı

Dini Cemaat ve Grupların 
Bazılarına Güvenim 

Sarsıldı

Sadece F. Gülen Hareketi-
ne Olan Güvenim Sarsıldı

Köy/Kasaba 34,8 42,2 23,0
İlçe 38,0 37,0 25,1
Şehir 41,2 34,8 24,0
Yurt Dışı 0,0 50,0 50,0

Ortalama 38,7 37,3 24,1

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-41,2 34,8-50,0 23,0-50,0
Bant Uzunluğu 41,2 15,2 27

15 Temmuz Askeri Darbe girişimi sonrasında “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve 
gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir 
şekilde değişti mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleri-
niz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde değişimdir?” 
sorularına gençlerin verdiği cevaplar, “şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak incelen-
miştir (TABLO-8.54-TABLO-8.55).

Gençlerin bu iki soruya verdiği cevaplar ile “şu anda yaşanılan yer” arasında an-
lamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.
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Bu iki soruya verilen cevapları “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, 
“şu anda yaşanılan yere” ilişkin gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağı-
lıma uygun olarak, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençliğin “tüm dini cemaat 
ve gruplara ilişkin düşüncelerinde” önemli bir değişim (büyük oranda değişti + kıs-
men değişti) meydana gelmiştir.

“Dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişimin yönü”, 
“tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenin sarsılması”, “dini cemaat ve grupların ba-
zılarına güvenin sarsılması” ve “sadece F. Gülen hareketine olan güvenin sarsılması” 
şeklinde tezahür etmiştir. 

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi?” sorusunu, (%10 referans/taban 
ve en yüksek oranları göz önüne alınmaktadır) “şu anda yaşanılan yer”, köy/kasa-
ba olan gençlerin %42,1’i “büyük oranda değişti”, ilçe olan gençlerin %31,8’i “kıs-
men değişti”, ilçe olan gençlerin %35,1’i “değişmedi”, şeklinde cevaplandırmışlardır 
(TABLO-8.54). Toplam değişimi (büyük oranda değişti + kısmen değişti) göz önüne 
aldığımızda, köy/kasaba/ şehir olan gençlerin %71,4’ünün “tüm dini cemaat ve grup-
lara ilişkin düşüncelerinde bir değişim meydana geldiği” görülmektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişime” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.54’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat 
ve gruplara ilişkin düşüncelerim” “büyük oranda değişti” diyenlerin değişim bandı 
%33,2-42,1, “kısmen değişti” diyenlerin değişim bandı %29,3-31,8, “değişmedi” di-
yenlerin değişim bandı %28,6-35,1’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünce-
lerdeki değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, “büyük oranda değişti” di-
yenlerde %8,9, “kısmen değişti” diyenlerde %2,5, “değişmedi” diyenlerde %6,5’dİr. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin dü-
şüncelerde meydana gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
önüne aldığımızda, (%10 taban olarak alınmıştır) her üç grubun çok homojen oldu-
ğunu, her gruptaki gençlerin zihinlerinin çok net olduğunu söyleyebiliriz.
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TABLO-8.54: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerde Meydana Gelen Değişim

Şu Anda 
Yaşanılan Yer

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti mi? (%)

Büyük Oranda Değişti Kısmen Değişti Değişmedi
Köy/Kasaba 42,1 29,3 28,6
İlçe 33,2 31,8 35,1
Şehir 41,4 30,0 28,6

Ortalama 40,2 30,2 29,6

Değişim Bandı (Min-Max) 33,2-42,1 29,3-31,8 28,6-35,1
Bant Uzunluğu 8,9 2,5 6,5

Peki, bu değişimin yönü nasıldır? 
“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 

girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde değişimdir?” bu amaçla sorulmuştur. 
Bu soruyu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yer” köy/

kasaba/ şehir olan gençlerin %39,3’ü “Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim 
sarsıldı”, köy/kasaba/ ilçe olan gençlerin %39,3’ü “Dini cemaat ve grupların bazıla-
rına güvenim sarsıldı”, ilçe olan gençlerin %26,8’i “Sadece F. Gülen hareketine olan 
güvenim sarsıldı” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.55). 

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşünce-
lerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere 
göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.55’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra “Tüm dini ce-
maat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %33,9-39,3, “Dini 
cemaat ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı %36,7-
39,3, “Sadece F. Gülen hareketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerin değişim bandı 
%21,5-26,8’dir. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra “dini cemaat ve gruplara ilişkin düşün-
celerde meydana gelen değişimin yönüne” ilişkin değişim bantlarının uzunlukları, 
“Tüm dini cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %5,4, “Dini cemaat 
ve grupların bazılarına güvenim sarsıldı” diyenlerde %2,6 ve “Sadece F. Gülen hare-
ketine olan güvenim sarsıldı” diyenlerde %5,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğinin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir.
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Gencin “şu anda yaşadığı yere” göre “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin dü-
şüncelerinde meydana gelen değişime” ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
önüne aldığımızda, (%10 taban olarak alınmıştır) her üç grubun çok homojen oldu-
ğunu, her gruptaki gençlerin zihinlerinin çok net olduğunu söyleyebiliriz.

Dikkat çekici nokta, “tüm dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde mey-
dana gelen değişim” ve değişimin yönü seçeneklerine ilişkin bant uzunlukları-
nın hem küçük olması, birbirine yakın olması, hem de şu anda yaşanılan yere 
göre birbirine paralel olmasıdır. Dolayısıyla “şu anda yaşanılan yere” göre “tüm 
dini cemaat ve gruplara ilişkin düşüncelerde meydana gelen değişim” ve değişi-
min yönü konusunda gençlerin düşünceleri çok nettir.

TABLO-8.55: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra 
Dini Cemaat ve Gruplara İlişkin Düşüncelerde Meydana Gelen Değişimin Yönü

Şu Anda 
Yaşanılan Yer

Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir? (%)

Tüm Dini Cemaat ve 
Gruplara Olan Güvenim 

Sarsıldı

Dini Cemaat ve Grupların 
Bazılarına Güvenim 

Sarsıldı

Sadece F. Gülen Hareketi-
ne Olan Güvenim Sarsıldı

Köy/Kasaba 39,3 39,3 21,5
İlçe 33,9 39,3 26,8
Şehir 39,3 36,7 23,9

Ortalama 38,5 37,4 24,1

Değişim Bandı (Min-Max) 33,9-39,3 36,7-39,3 21,5-26,8
Bant Uzunluğu 5,4 2,6 5,3

8.3.2. Gençlere Göre Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Etme Durumu
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin “Genel 

olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar 
mı?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar önce genel olarak; sonra da 15 Temmuz 
Askeri Darbe Girişimi sonrasında demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendi-
rilecektir.

8.3.2.1. Genel Durum
Araştırmamızda 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişiminin en genel an-

lamıyla cemaat yapılarının tamamını olumsuzlayacak bir anlayışın oluşmasına yol 
açıp-açmadığını tespit etmek amacıyla katılımcılara yöneltilen sorulardan biri de 
şudur: “Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru 
temsil ediyorlar mı?” 

Bu soruya verilen cevapların, “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait dü-
şünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti 
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mi?” ve “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir?” sorularına 
verilen cevaplarla uyumlu olup olmadığının araştırılması, 15 Temmuz Askeri Dar-
be Girişiminin sosyolojik amaçları ile uyumlu olup olmadığını ortaya çıkarması 
açısından önemlidir. Bir başka açıdan 2. soruya verilen cevapların da test edilmesi 
anlamına gelmektedir.

Bu soruyla katılımcıların, “dini cemaat” yapılarını değerlendirirlerken, bu “ce-
maat” yapılarını ne oranda “İslâmî” bulup bulmadıkları öğrenilmek istenmiştir. Ka-
tılımcıların %51’i “dini cemaat ve grupların” İslâm’ı doğru temsil etmediği, %44,8 
“kısmen” temsil ettiği düşüncelerini dile getirmişlerdir (TABLO-8.56). 

Gençlerin sadece %4,2’sinin “dini cemaat ve grupların” İslâm’ı doğru temsil etti-
ğini belirtmiş olması, üzerinde çok durulması gereken bir konudur; hatta ciddi bir 
sorundur. 

“Dini cemaat ve grupların” İslâm’ı doğru temsil etmediği olgusu, “dini cemaat ve 
grupların”, İslâm ile ilgisiz olumsuzluklarını İslâm’a mal etmeme açısından önemli 
bir durum olmasına karşılık; İslâm anlayışının ne olması gerektiği ile ilgili soruya 
cevabın nasıl olması gerektiğini ise açıkta bırakan bir durumdur. 

Bu durum, Türkiye’de ki dini grup ve cemaatlere bakışın ne kadar olum-
suzlaştığı anlamına gelmektedir. Bu da, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin 
sosyolojik savaş amaçlı bir darbe olduğunun bir başka soruyla teyididir.

TABLO-8.56: Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Durumu
Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı 

doğru temsil ediyorlar mı? (%)
Katılımcı Sayısı  %

Evet 58 4,2
Kısmen 618 44,8
Hayır 704 51,0

Ortalama 1380 100,0

8.3.2.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin “Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru 
Temsil Etme” İle İlgili Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Genel olarak düşündüğünüzde 

dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar, demografik özelliklerden “cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim durumu-
na, eğitim öğretim alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık ola-
rak eline geçen paraya, yaşanan konuta, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere ve 
şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak incelenmiştir. 

“Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 
ediyorlar mı?” sorusuna gençlerin verdiği cevapları, cinsiyete bağlı olarak incele-
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diğimizde, genellikle her iki cins de olumsuzdur. Bununla birlikte kadınların “dini 
cemaat ve grupların İslâm’ı doğru temsil etmelerine” ilişkin düşünceleri, erkeklere 
nazaran daha olumsuzdur (TABLO-8.57). 

“Dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusunu, kadınların 
%44,2’si, “kısmen”, %51,6’sı “hayır” olarak; erkeklerin %45,3’ü “kısmen”, %50,4’ü 
de “hayır” olarak cevaplandırmışlardır.

Bu sonuç, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin sosyolojik savaş amaçlı ol-
duğunun bir başka göstergesidir. O nedenle sosyolojik savaş amaçlı darbe giri-
şimine karşı verilecek mücadelede adil ve hakkaniyeti referans alan başarılı bir 
strateji uygulanmalıdır.

TABLO-8.57: Cinsiyete Göre Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Durumu

Cinsiyet
Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 

ediyorlar mı? (%)
Evet Kısmen Hayır

Kadın 4,1 44,2 51,6
Erkek 4,3 45,3 50,4

Ortalama 4,2 44,8 51,0

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Genel olarak düşündüğünüzde 
dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar, yaşa bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.58).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile yaş arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki 
kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları yaşa göre analiz ettiğimizde, yaş grupları arasında 
farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “Genel olarak düşündüğü-
nüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna verilen 
cevaplarda, genel olarak “hayır” baskındır.

“Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, 15-18 yaş grubu genç-
lerin %7,3’ü “evet”, 19 -22 yaş grubu gençlerin %50,2’si “kısmen”, 23-25 yaş grubu-
nun %55,3’ü “hayır” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.58). 

Evet diyenlerin oranının %10’u bile bulamaması gerçekten çok üzücü bir 
tablodur. Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Yaşa bağlı olarak “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” so-
rusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-8.58’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Yaşa göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusu-
na “evet” diyenlerin değişim bandı %2,6-7,3, “kısmen” diyenlerin değişim bandı 
%40,8-50,2, “hayır” diyenlerin değişim bandı %46,2-55,3’tır. Değişim bantlarının 
uzunlukları, “evet” diyenlerde %4,7, “kısmen” diyenlerde %9,4, “hayır” diyenlerde 
%9,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin “yaşına” göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” 
sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldı-
ğımızda, “kısmen” (%9,4) ve “hayır” (%9,1) diyen gençlerin zihin karışıklığına yakın 
bir yerde durduklarını söyleyebiliriz. “Evet” diyen grup (%4,7) homojendir.

TABLO-8.58: Yaşa Göre Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Etme Durumu

Yaş
Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 

ediyorlar mı? (%)
Evet Kısmen Hayır

15 -18 7,3 40,8 51,9
19 -22 3,6 50,2 46,2
23 -25 2,6 42,1 55,3
26 -30 4,0 46,2 49,8

Ortalama 4,2 44,8 51,0

Değişim Bandı (Min-Max) 2,6-7,3 40,8-50,2 46,2-55,3
Bant Uzunluğu 4,7 9,4 9,1

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Genel olarak düşündüğünüz-
de dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna genç-
lerin verdiği cevaplar, eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak incelenmiştir (TAB-
LO-8.59).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile eğitim/öğretim durumu arasında anlamlı 
ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, 
gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “Genel ola-
rak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” soru-
suna verilen cevaplarda, genel olarak “hayır”, baskındır.

“Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, eğitim/öğretim duru-
mu lisans olan gençlerin %5,4’ü “evet”, ilköğretim/ortaokul olan gençlerin %51,5’i 
“kısmen”, yüksek lisans/doktora olan gençlerin %56,7’si “hayır”, şeklinde cevaplan-
dırmışlardır (TABLO-8.59). 
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Dikkat çeken nokta, eğitim/öğretim durumuna göre en olumsuz olan gençlik 
grubu, eğitim öğretim durumu yüksek lisans/doktora olan gençlerin olması; 
“kerhen” (kısmen) olumlama anlamında da ilköğretim/ortaokul olan gençlerin 
olmuş olmasıdır.

Evet diyenlerin oranının %5 civarında olması, gerçekten çok üzücü bir tablodur. 
Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru tem-
sil ediyorlar mı?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-8.59’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusuna “evet” diyenlerin değişim bandı %2,7-5,4, “kısmen” diyenlerin 
değişim bandı %39,2-51,5, “hayır” diyenlerin değişim bandı %45,6-56,7’dir. Deği-
şim bantlarının uzunlukları, “evet” diyenlerde %2,7, “kısmen” diyenlerde %12,3, 
“hayır” diyenlerde %11,1’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin “eğitim/öğretim durumuna” göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru 
temsil ediyorlar mı?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının uzunluk-
larını göz önüne aldığımızda, “kısmen” (%12,3) ve “hayır” (%11,1) diyen gençlerin 
zihinlerinin biraz karışık olduğu, yanı grubun kendi içinde biraz heterojen olduğunu 
söyleyebiliriz. “evet” diyen grup (%2,7) çok homojendir.

TABLO-8.59: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Etme Durumu

Eğitim/Öğretim Durumu
Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 

ediyorlar mı? (%)
Evet Kısmen Hayır

İlköğretim/Ortaokul 2,9 51,5 45,6
Lise 4,5 43,9 51,6
Ön Lisans 2,7 46,5 50,8
Lisans 5,4 44,3 50,3
Yüksek Lisans/Doktora 4,1 39,2 56,7

Ortalama 4,2 44,8 51,0

Değişim Bandı (Min-Max) 2,7-5,4 39,2-51,5 45,6-56,7
Bant Uzunluğu 2,7 12,3 11,1

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Genel olarak düşündüğünüzde 
dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna gençlerin 
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verdiği cevaplar, sahip olunan eğitim/öğretim alanına bağlı olarak incelenmiştir 
(TABLO-8.60).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile eğitim/öğretim alanı arasında anlamlı ve 
doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları eğitim/öğretim alanına göre analiz ettiğimizde, grup-
lar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “Genel olarak 
düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna 
verilen cevaplarda, genel olarak “hayır”, baskındır.

“Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, eğitim/öğretim alanı 
sosyal olan gençlerin %6,2’si “evet”, spor olan gençlerin %50,4’ü “kısmen”, teknik 
alan olan gençlerin %60,2’si “hayır”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.60). 

Dikkat çeken nokta, sahip olunan eğitim/öğretim alanına göre en olumsuz 
olan gençlik grubu, eğitim öğretim alanı teknik alan olan gençlerin olması; “ker-
hen” (kısmen) olumlama anlamında da eğitim öğretim alanı spor olan gençlerin 
olmuş olmasıdır.

Evet diyenlerin oranının %6 civarında olması, gerçekten çok üzücü bir tab-
lodur. Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

Sahip olunan eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı 
doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre 
iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.60’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım 
hakkında bir fikir vermektedir.

Sahip olunan eğitim/öğretim alanına göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru 
temsil ediyorlar mı?” sorusuna “evet” diyenlerin değişim bandı %1,5-6,2, “kısmen” 
diyenlerin değişim bandı %35,7-50,4, “hayır” diyenlerin değişim bandı %47,3-
60,2’dir. Değişim bantlarının uzunlukları, “evet” diyenlerde %4,7, “kısmen” diyen-
lerde %14,7, “hayır” diyenlerde %12,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Sahip olunan eğitim/öğretim alanına göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru 
temsil ediyorlar mı?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının uzunluk-
larını göz önüne aldığımızda, “kısmen” (%14,7) ve “hayır” (%12,9) diyen gençlerin 
zihinlerinin, eğitim/öğretim alanına göre biraz daha fazla karışık olduğunu, yanı gru-
bun kendi içinde biraz daha fazla heterojen olduğunu söyleyebiliriz. 
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TABLO-8.60: Eğitim/Öğretim Alanına Göre Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Etme Durumu

Eğitim/Öğretim Alanı
Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı 

doğru temsil ediyorlar mı? (%)
Evet Kısmen Hayır

Teknik Alan 4,1 35,7 60,2
Sağlık 3,2 43,5 53,2
Sosyal 6,2 45,1 48,8
İmam Hatip/İlahiyat 2,6 47,4 50,0
Genel 5,8 46,9 47,3
Spor 1,5 50,4 48,1

Ortalama 4,2 44,4 51,4

Değişim Bandı (Min-Max) 1,5-6,2 35,7-50,4 47,3-60,2
Bant Uzunluğu 4,7 14,7 12,9

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Genel olarak düşündüğünüzde 
dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar, mesleğe bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.61).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile meslek arasında anlamlı ve doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları, mesleğe göre analiz ettiğimizde, gruplar arasında 
farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “Genel olarak düşündüğü-
nüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna verilen 
cevaplarda, genel olarak “hayır”, baskındır.

“Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, mesleği işçi (çalışan) 
olan gençlerin %6,5’i “evet”, özel sektör çalışanı olan gençlerin %56,2’si “kısmen”, 
ev kadını/kızı olan gençlerin %57,3’ü ve çalışmayan/işsiz olan gençlerin %56,7’si 
“hayır” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.61). 

Dikkat çeken nokta, mesleğe göre en olumsuz olan gençlik grubu, ev kadını/kızı 
olan ve çalışmayan/işsiz olan gençlerin olması; “kerhen” (kısmen) olumlama anla-
mında da özel sektör çalışanı olan gençlerin olmuş olmasıdır.

Evet diyenlerin oranının %7 civarında olması, gerçekten çok üzücü bir tablodur. 
Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

Mesleğe bağlı olarak “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” 
sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) 
TABLO-8.61’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Mesleğe göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” soru-
suna “evet” diyenlerin değişim bandı %3,1-6,5, “kısmen” diyenlerin değişim bandı 
%38,1-56,2, “hayır” diyenlerin değişim bandı %38,4-57,3’tür. Değişim bantlarının 
uzunlukları, “evet” diyenlerde %3,4, “kısmen” diyenlerde %18,1, “hayır” diyenlerde 
%18,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin mesleğine göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” 
sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldı-
ğımızda, “kısmen” (%18,1) ve “hayır” (%18,9) diyen gençlerin zihinlerinin, eğitim/
öğretim alanına göre biraz daha fazla karışık olduğunu, yanı grubun kendi içinde 
biraz daha fazla heterojen olduğunu söyleyebiliriz. 

TABLO-8.61: Mesleğe Göre Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Etme Durumu

Meslek
Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 

ediyorlar mı? (%)
Evet Kısmen Hayır

Öğrenci 4,0 44,5 51,6
Eğitici (Öğretmen/Öğretim Elemanı) 3,4 44,3 52,3
Çalışmayan/İşsiz 5,2 38,1 56,7
Memur 5,8 41,7 52,5
Özel Sektör Çalışanı 5,5 56,2 38,4
İşçi (Çalışan) 6,5 53,2 40,3
Ev Kadını/Kızı 3,1 39,6 57,3
Esnaf 3,1 46,6 50,3

Ortalama 4,2 44,8 51,0

Değişim Bandı (Min-Max) 3,1-6,5 38,1-56,2 38,4-57,3
Bant Uzunluğu 3,4 18,1 18,9

15 Temmuz askeri Darbe Girişimi sonrasında “Genel olarak düşündüğünüzde 
dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar, ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak incelenmiştir (TAB-
LO-8.62).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile ailenin ortalama aylık geliri arasında 
anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimiz-
de, gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “Genel 
olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” 
sorusuna verilen cevaplarda, genel olarak “Hayır”, baskındır.
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“Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, ailenin ortalama aylık 
geliri 2001–3000 TL olan gençlerin %6,8’i “evet”, 3001–5000 TL olan gençlerin 
%47,9’u “kısmen”, 1001–1500 TL olan gençlerin %53,5’i “hayır”, şeklinde cevap-
landırmışlardır (TABLO-8.62). 

Dikkat çeken nokta, ailenin ortalama aylık gelirine göre en olumsuz olan gençlik 
grubu, 1001–1500 TL olan gençlerin olması; “kerhen” (“kısmen”) olumlama anla-
mında da 3001–5000 TL olan gençlerin olmuş olmasıdır.

Evet diyenlerin oranının %7 civarında olması, gerçekten çok üzücü bir tablodur. 
Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru 
temsil ediyorlar mı?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç da-
ğılım aralığı (min-max) TABLO-8.62’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkın-
da bir fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 
ediyorlar mı?” sorusuna “evet” diyenlerin değişim bandı %1,1-6,8, “kısmen” diyen-
lerin değişim bandı %41,4-47,9, “hayır” diyenlerin değişim bandı %49,3-53,5’dır. 
Değişim bantlarının uzunlukları, “evet” diyenlerde %5,7, “kısmen” diyenlerde %6,5, 
“hayır” diyenlerde %4,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 
ediyorlar mı?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını 
göz önüne aldığımızda, tüm grupların zihinlerinin çok net olduğunu yanı grupların 
kendi içlerinde çok homojen olduğunu söyleyebiliriz.
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TABLO-8.62: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre Dini Cemaat ve Grupların 
İslâm’ı Doğru Temsil Etme Durumu

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 
ediyorlar mı? (%)

Evet Kısmen Hayır
0 -1000 4,4 46,3 49,3
1001 -1500 3,9 42,6 53,5
1501 -2000 3,4 46,2 50,4
2001 -3000 6,8 41,4 51,8
3001 -5000 1,1 47,9 51,1
5001 ve Üstü 3,6 46,4 50,0

Ortalama 4,2 44,8 51,0

Değişim Bandı (Min-Max) 1,1-6,8 41,4-47,9 49,3-53,5
Bant Uzunluğu 5,7 6,5 4,2

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Genel olarak düşündüğünüzde 
dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak 
incelenmiştir (TABLO-8.63).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile gencin eline geçen aylık ortalama para 
miktarı arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına 
göre analiz ettiğimizde, gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma 
uygun olarak, “Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru 
temsil ediyorlar mı?” sorusuna verilen cevaplarda, genel olarak “hayır”, baskındır.

“Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, eline geçen aylık orta-
lama para miktarı 2001 TL ve üstü olan gençlerin %12’si “evet”, 1001–2000 TL olan 
gençlerin %49,1’i “kısmen”, 751–1000 TL olan gençlerin %55,6’sı “hayır”, şeklinde 
cevaplandırmışlardır (TABLO-8.63). 

Dikkat çeken nokta, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre en 
olumlu olan gençlik grubunun, 2001 TL ve üstü olan gençlerin olmasıdır (%12). 

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak “dini cemaat ve 
gruplar, İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının 
seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.63’te görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre “dini cemaat ve gruplar 
İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna “evet” diyenlerin değişim bandı %2,4-
12,0, “kısmen” diyenlerin değişim bandı %36,0-49,1, “hayır” diyenlerin değişim 
bandı %47,3-55,6’dır. Değişim bantlarının uzunlukları, “evet” diyenlerde %9,6, 
“kısmen” diyenlerde %13,1, “hayır” diyenlerde %8,3’tür. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre “dini cemaat ve gruplar 
İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bant-
larının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “kısmen” diyen (%13,1) grubun biraz 
heterojen olduğunu söyleyebiliriz.

TABLO-8.63: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 

Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Etme Durumu
Gencin Eline Geçen

Aylık Ortalama Para Miktarı 
(TL)

Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 
ediyorlar mı?

Evet Kısmen Hayır
0 -400 3,9 44,9 51,2
401 -500 5,1 45,0 49,9
501 -750 3,2 46,1 50,7
751 -1000 2,4 42,1 55,6
1001 -2000 3,6 49,1 47,3
2001 ve Üstü 12,0 36,0 52,0

Ortalama 4,2 44,9 50,9

Değişim Bandı (Min-Max) 2,4-12,0 36,0-49,1 47,3-55,6
Bant Uzunluğu 9,6 13,1 8,3

15 Temmuz askeri Darbe Girişimi sonrasında “Genel olarak düşündüğünüzde 
dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar, “yaşanan konuta” bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.64)

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile “yaşanan konut” arasında anlamlı ve 
doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları, “yaşanan konuta” göre analiz ettiğimizde, gruplar 
arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “Genel olarak dü-
şündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna 
verilen cevaplarda, genel olarak “hayır”, baskındır.

“Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “yaşadığı konut” apart 
dairede yalnız olan gençlerin %14,3’ü “evet”, evde yalnız olan gençlerin %56,3’ü 
“kısmen”, apart dairede yalnız olan gençlerin %57,1’i “hayır”, şeklinde cevaplandır-
mışlardır (TABLO-8.64). 

Dikkat çeken nokta, “yaşanan konuta” göre en olumlu olan gençlik grubunun, 
apart dairede yalnız olan gençlerin olması (%12) ve en olumsuz gençlik grubunun 
(%57’1) gene bunlar olmuş olmasıdır. 
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“Yaşanan konuta” bağlı olarak “dini cemaat ve gruplar, İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı 
(min-max) TABLO-8.64’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir 
vermektedir.

“Yaşanan konuta” göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” 
sorusuna “evet” diyenlerin değişim bandı %2,6-14,3, “kısmen” diyenlerin değişim 
bandı %28,6-56,3, “hayır” diyenlerin değişim bandı %37,5-57,1’dir. Değişim bant-
larının uzunlukları, “evet” diyenlerde %11,7, “kısmen” diyenlerde %27,7, “hayır” 
diyenlerde %19,6’dır. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

“Yaşanan konuta” göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” 
sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne al-
dığımızda, her üç grup da heterojendir, zihinleri karışıktır. Fakat en heterojen olan 
grup “kısmen” diyen (%27,7) gruptur.

TABLO-8.64: Yaşanan Konuta Göre Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Etme Durumu

Yaşanan Konut
Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 

ediyorlar mı? (%)
Evet Kısmen Hayır

Yurtta 4,0 45,9 50,1
Ailemle Birlikte Evde 4,7 41,8 53,5
Evde Yalnız 6,3 56,3 37,5
Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 4,8 44,2 51,1
Apart Dairede Yalnız 14,3 28,6 57,1
Apart Dairede Arkadaşla 2,6 43,9 53,5

Ortalama 4,2 44,8 51,1

Değişim Bandı (Min-Max) 2,6-14,3 28,6-56,3 37,5-57,1
Bant Uzunluğu 11,7 27,7 19,6

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Genel olarak düşündüğünüzde 
dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak ince-
lenmiştir (TABLO-8.65).

Bu soruya verilen cevapları, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre 
analiz ettiğimizde, gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun 
olarak, “Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 
ediyorlar mı?” sorusuna verilen cevaplarda, genel olarak “hayır”, baskındır.
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“Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir 
kısmının geçirildiği yer” köy/kasaba olan gençlerin %5,4’ü “evet”, köy/kasaba olan 
gençlerin %48,8’i “kısmen”, şehir olan gençlerin %53,0’ü “hayır”, şeklinde cevaplan-
dırmışlardır (TABLO-8.65). 

Dikkat çeken nokta, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre en 
olumlu olan gençlik grubunun, “hayatının büyük bir kısmını” köy/kasabada 
geçirmiş olan gençlerin olması (evet: %5,4, kısmen: 48,8); en olumsuz gençlik 
grubunun ise “hayatının büyük bir kısmını” şehirde geçirmiş olanların (%53,0) 
olmasıdır. 

Dikkat çeken diğer bir nokta da, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” 
bağlı olarak İslâmi temsil etme durumunun, köyden şehire doğru “kısmen” diyen 
grupta nispeten lineer bir azalma; “hayır” diyen grupta da nispeten bir artma 
göstermiş olmasıdır.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “dini cemaat ve gruplar, 
İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçenek-
lere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.65’te görülmektedir. Tablo, genel 
dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı 
doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna “evet” diyenlerin değişim bandı %2,6-5,4, 
“kısmen” diyenlerin değişim bandı %42,5-48,8, “hayır” diyenlerin değişim bandı 
%45,8-53,0’tür. Değişim bantlarının uzunlukları, “evet” diyenlerde %2,8, “kısmen” 
diyenlerde %6,3, “hayır” diyenlerde %7,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı 
doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının 
uzunluklarını göz önüne aldığımızda, her üç grup da homojendir, zihinleri karışık 
değildir.
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TABLO-8.65: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 
Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Temsil Etme Durumu

Hayatın 
Büyük Bir Kısmının 

Geçirildiği Yer

Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 
ediyorlar mı? (%)

Evet Kısmen Hayır
Köy/Kasaba 5,4 48,8 45,8
İlçe 2,6 45,4 52,0
Şehir 4,6 42,5 53,0

Ortalama 4,2 44,8 51,0

Değişim Bandı
(Min-Max) 2,6-5,4 42,5-48,8 45,8-53,0

Bant Uzunluğu 2,8 6,3 7,2

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Genel olarak düşündüğünüzde 
dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” sorusuna gençlerin 
verdiği cevaplar, “şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.66).

Bu soruya verilen cevapları, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, 
gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “Genel ola-
rak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar mı?” soru-
suna verilen cevaplarda, genel olarak “hayır”, baskındır ve anlamlı bir ilişki yoktur.

“Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yer” 
ilçe olan gençlerin %5,2’si “evet”, köy/kasaba olan gençlerin %50,8’i “kısmen”, ilçe 
olan gençlerin %51,6’sı “hayır”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.66). 

Dikkat çeken nokta, “şu anda yaşanılan yere” göre en olumlu ve en olum-
suz olan gençlik grubunun, ilçede olan gençlerin olmasıdır (evet: %5,2, hayır: 
%51,6). 

“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “dini cemaat ve gruplar, İslâm’ı doğru temsil 
ediyorlar mı?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım 
aralığı (min-max) TABLO-8.6’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir 
fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyor-
lar mı?” sorusuna “evet” diyenlerin değişim bandı %1,5-5,2, “kısmen” diyenlerin de-
ğişim bandı %43,2-50,8, “hayır” diyenlerin değişim bandı %47,7-51,6’dır. Değişim 
bantlarının uzunlukları, “evet” diyenlerde %3,7, “kısmen” diyenlerde %7,6, “hayır” 
diyenlerde %3,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 
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“Şu anda yaşanılan yere” göre “dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil edi-
yorlar mı?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
önüne aldığımızda, her üç grup da homojendir, zihinleri karışık değildir.

TABLO-8.66: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre Dini Cemaat ve Grupların İslâm’ı Doğru Temsil Etme Durumu

Şu Anda
Yaşanılan Yer

Genel olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil 
ediyorlar mı? (%)

Evet Kısmen Hayır
Köy/Kasaba 1,5 50,8 47,7
İlçe 5,2 43,2 51,6
Şehir 4,2 44,4 51,3

Ortalama 4,1 44,9 51,0

Değişim Bandı (Min-Max) 1,5-5,2 43,2-50,8 47,7-51,6
Bant Uzunluğu 3,7 7,6 3,9

8.3.3. 15 Temmuz darbe girişimi Sonrasında Dini Gruplara Yönelik Güven
Bu alt bölümde, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında gençlerin “dini ce-

maat ve gruplarla ilgili güven” sorusuna verdikleri cevaplar, önce genel olarak; sonra 
da demografik özelliklere/faktörlere göre değerlendirilecektir.

8.3.3.1. Genel
Araştırmamızda 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişiminin en genel an-

lamıyla cemaat yapılarının tamamını olumsuzlayacak bir anlayışın oluşmasına yol 
açıp-açmadığını tespit etmek amacıyla katılımcılara yöneltilen sorulardan biri de 
şudur: “Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dinî gruplara yönelik 
güveniniz değişti mi?”

Bu soruya verilen cevapların, “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait dü-
şünceleriniz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herhangi bir şekilde değişti 
mi?”, “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir?” ve “Genel 
olarak düşündüğünüzde dini cemaat ve gruplar İslâm’ı doğru temsil ediyorlar 
mı?” sorularına verilen cevaplarla uyumlu olup olmadığının araştırılması, 15 Tem-
muz askeri darbe girişiminin sosyolojik amaçları ile uyumlu olup olmadığını ortaya 
çıkarması açısından önemlidir. Bir başka açıdan ilk 3 soruya verilen cevapların da 
test edilmesi anlamına gelmektedir.

“Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir?” sorusu ile “Size göre 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında DİNİ GRUPLARA yönelik güveniniz değiş-
ti mi?” sorusu birbirini tamamlayan, destekleyen ya da birbirinin devamı olan iki 
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sorudur. Bu nedenle “Bildiğiniz tüm dini cemaat ve gruplara ait düşünceleriniz 15 
Temmuz darbe girişiminden sonra değişti ise bu ne yönde bir değişimdir?” sorusunun 
cevaplarının burada hatırlanmasında fayda vardır. Katılımcıların %38,7’si “Tüm dini 
cemaat ve gruplara olan güvenim sarsıldı” derken, %37,3’ü ise “Dini cemaat ve grup-
ların bazılarına güvenim sarsıldı” demiştir. 

“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara yönelik güveni-
niz değişti mi?” sorusuna katılımcıların %72’si “güvenim azaldı” cevabını vermiş-
tir (TABLO-8.67). Bu, son derece manidar, düşündürücü, üzücü ve acı bir durum-
dur. Bu, toplumsal açıdan ciddi problemlere yol açabilecek durumdur. 

Bu durum, Türkiye’de ki dini grup ve cemaatlere bakışın ne kadar olumsuzlaş-
tığı anlamına gelmektedir. Bu da, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin sosyolojik 
savaş amaçlı bir darbe olduğunun bir başka soruyla teyididir.

Başta siyasetçiler olmak üzere, Diyanet teşkilatının, ilahiyat fakültelerinin, 
ulemanın, aydınların, entellektüellerin, yazarların, düşünürlerin ve kanaat ön-
derlerinin toplumsal uyum ve huzur açısından bu potansiyel tehlikeyi, ciddiye 
almaları ve gereğini yapmaları tarihi bir sorumluluktur. 

TABLO-8.67: 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini Gruplara Güven
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara yönelik 

güveniniz değişti mi?”
Katılımcı Sayısı  %

Güvenim Arttı 24 1,8
Değişmedi 348 26,2
Güvenim Azaldı 956 72,0

Toplam-Ortalama 1328 100,0

8.3.3.2. 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Gençlerin Dini Gruplara Yönelik Güven İle İlgili 
Düşüncelerinin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İncelenmesi
15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “Size göre 15 Temmuz darbe gi-

rişimi sonrasında Dini Gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna genç-
lerin verdiği cevaplar, demografik özelliklerden, cinsiyete, yaşa, eğitim-öğretim duru-
muna, eğitim öğretim alanına, mesleğe, ailenin ortalama aylık gelirine, gencin aylık 
olarak eline geçen paraya, yaşanan konuta, hayatının büyük bir kısmını geçirdiği yere 
ve şu anda yaşanılan yere bağlı olarak incelenmiştir. 

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara Yönelik güveniniz 
değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevapları, cinsiyete bağlı olarak inceledi-
ğimizde, genellikle her iki cins de olumsuzdur. Bununla birlikte kadınların “Dini 
Gruplara yönelik güvene” ilişkin düşünceleri, erkeklere nazaran daha olumsuzdur 
(TABLO-8.68). 
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“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değiş-
ti mi?” sorusunu kadınların %1,5’i, “güvenim arttı”, %24,4’ü “değişmedi”, %74,1’i 
“güvenim azaldı” olarak; erkeklerin %2,1’i, “güvenim arttı”, %27,9’u “değişmedi”, 
%70,0’i “güvenim azaldı” olarak cevaplandırmışlardır.

TABLO-8.68: Cinsiyete Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini Gruplara Güven

Cinsiyet
“Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara Yönelik 

güveniniz değişti mi?” (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Kadın 1,5 24,4 74,1
Erkek 2,1 27,9 70,0

Ortalama 1,8 26,2 72,0

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz de-
ğişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği cevaplar, yaşa bağlı olarak incelenmiştir (TAB-
LO-8.69).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile yaş arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki 
kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları yaşa göre analiz ettiğimizde, yaş grupları arasında 
farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen cevaplarda, 
genel olarak “güvenim azaldı”, baskındır.

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti 
mi?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, 23 -25 yaş grubu gençlerin 
%2,1’i “güvenim arttı”, 15-18 yaş grubu gençlerin %27,9’u “değişmedi”, 19-22 yaş 
gençlerin %74,1’i “güvenim azaldı” şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.69). 

“Güvenim arttı” diyenlerin oranının %2 civarında olması gerçekten çok üzücü bir 
tablodur. Bunun sebepleri, özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, nefis 
muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/sorumluluk 
olduğunun mesajını vermektedir.

Yaşa bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik 
güveniniz değişti mi?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.69’da görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.

Yaşa göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz 
değişti mi?” sorusuna “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %1,2-2,1, “değişme-
di” diyenlerin değişim bandı %24,1-27,9, “güvenim azaldı” diyenlerin değişim bandı 
%70,9-74,1’dır. Değişim bantlarının uzunlukları, “güvenim arttı” diyenlerde %0,9, 
“değişmedi” diyenlerde %3,8, “güvenim azaldı” diyenlerde %3,2’dir. 
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Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

“Yaşa” göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz 
değişti mi?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz 
önüne aldığımızda, her üç grubun, hem kendi içinde hem de gruplar arasında çok 
homojen olduğu görülmektedir. Gençlerin zihinleri, verdikleri kararlarda çok nettir.

TABLO-8.69: Yaşa Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini Gruplara Güven

Yaş
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara Yönelik 

güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

15 -18 1,2 27,9 70,9
19 -22 1,8 24,1 74,1
23 -25 2,1 25,6 72,3
26 -30 1,9 26,7 71,4

Ortalama 1,8 26,2 72,0

Değişim Bandı
(Min-Max) 1,2-2,1 24,1-27,9 70,9-74,1

Bant Uzunluğu 0,9 3,8 3,2

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişimi son-
rasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar, eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.70).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile eğitim/öğretim durumu arasında anlamlı 
ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları eğitim/öğretim durumuna göre analiz ettiğimizde, 
gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “15 Temmuz 
darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna ve-
rilen cevaplarda, genel olarak “güvenim azaldı” cevabı, baskındır.

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değiş-
ti mi?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, eğitim/öğretim durumu 
ilköğretim/ortaokul olan gençlerin %2,9’u “güvenim arttı”, lisans olan gençlerin 
%29,1’i “değişmedi”, ön lisans olan gençlerin %75,9’u “güvenim azaldı”, şeklinde 
cevaplandırmışlardır (TABLO-8.70). 

Dikkat çeken nokta, eğitim/öğretim durumuna göre en olumsuz olan gençlik 
grubu, eğitim öğretim durumu ön lisans olan gençlerin olmasıdır.

“Evet” diyenlerin oranının %3 civarında olması, gerçekten çok üzücü bir tablodur. 
Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.
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Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, nefis 
muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/sorumluluk 
olduğunun mesajını vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının 
seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.70’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim durumuna göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini grup-
lara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna “güvenim arttı” diyenlerin değişim ban-
dı %1,1-2,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %22,7-29,1 “güvenim azaldı” di-
yenlerin değişim bandı %68,5-75,9’dur. Değişim bantlarının uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %1,8, “değişmedi” diyenlerde %6,4, “güvenim azaldı” diyenlerde 
%7,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin “eğitim/öğretim durumuna” göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
Dini Gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin de-
ğişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, her üç grubun, hem kendi 
içinde hem de gruplar arasında çok homojen olduğu görülmektedir. Gençlerin zihni, 
verdikleri kararlarda çok nettir.

TABLO-8.70: Eğitim/Öğretim Durumuna Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini Gruplara Güven

Eğitim/Öğretim Durumu
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara Yönelik 

güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

İlköğretim/Ortaokul 2,9 27,9 69,1
Lise 1,1 26,2 72,7
Ön Lisans 1,4 22,7 75,9
Lisans 2,5 29,1 68,5
Yüksek Lisans/Doktora 1,1 24,5 74,5

Ortalama 1,7 26,2 72,1

Değişim Bandı
(Min-Max) 1,1-2,9 22,7-29,1 68,5-75,9

Bant Uzunluğu 1,8 6,4 7,4

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişimi sonra-
sında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği ce-
vaplar, sahip olunan eğitim/öğretim alanına bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.71)



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

640

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile sahip olunan eğitim/öğretim alanı arasın-
da anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları, sahip olunan eğitim/öğretim alanına göre analiz et-
tiğimizde, gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, 
“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” 
sorusuna verilen cevaplarda, genel olarak “güvenim azaldı”, baskındır.

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti 
mi?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, eğitim/öğretim alanı sosyal 
olan gençlerin %2,9’u “güvenim arttı”, imam hatip/ilahiyat olan gençlerin %29,3’ü 
“değişmedi”, genel olan gençlerin %74,0’ü “hayır”, şeklinde cevaplandırmışlardır 
(TABLO-8.71). 

Dikkat çeken nokta, sahip olunan eğitim/öğretim alanına göre en olumsuz olan 
gençlik grubu, eğitim öğretim alanı genel olan gençlerin olmuş olmasıdır. 

“Güvenim arttı” diyenlerin oranının %3 civarında olması, gerçekten çok 
üzücü bir tablodur. Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini 
gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının se-
çeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.71’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Eğitim/öğretim alanına göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara 
yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı 
%0,0-2,9, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %23,9-29,3, “güvenim azaldı” di-
yenlerin değişim bandı %70,1-74,0’tür. Değişim bantlarının uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %2,9, “değişmedi” diyenlerde %5,4, “güvenim azaldı” diyenlerde 
%3,9’dur. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin eğitim/öğretim alanına göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini 
gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim 
bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, her üç grubun, hem kendi içinde 
hem de gruplar arasında çok homojen olduğu görülmektedir. Gençlerin zihni, ver-
dikleri kararlarda çok nettir.
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TABLO-8.71: Eğitim/Öğretim Alanına Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini Gruplara Güven

Eğitim/Öğretim 
Alanı

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara yönelik 
güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Teknik Alan 2,2 23,9 73,9
Sağlık 0,0 28,7 71,3
Sosyal 2,9 24,1 73,0
İmam Hatip/İlahiyat 0,4 29,3 70,3
Genel 2,0 24,0 74,0
Spor 2,4 27,6 70,1

Ortalama 1,7 26,0 72,3

Değişim Bandı (Min-
Max) 0,0-2,9 23,9-29,3 70,1-74,0

Bant Uzunluğu 2,9 5,4 3,9

15 Temmuz Askeri Darbe girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişimi son-
rasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar, mesleğe bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.72).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile meslek arasında anlamlı ve doğrusal bir 
ilişki kurulamamaktadır. 

Bu soruya verilen cevapları, mesleğe göre analiz ettiğimizde, gruplar arasında 
farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen cevaplarda, 
genel olarak “güvenim azaldı”, baskındır.

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti 
mi?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, mesleği memur olan gençle-
rin %2,6’sı “güvenim arttı”, özel sektör çalışanı olan gençlerin %35,2’si “değişmedi”, 
eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) / ev kadını /kızı olan gençlerin %77,6, %77,4’ü 
“güvenim azaldı”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.72). 

Dikkat çeken nokta, mesleğe göre en olumsuz olan gençlik grubu, eğitici (öğret-
men/öğretim elemanı) ve kadını/kızı olan gençlerin olmuş olmasıdır.

“Güvenim arttı” diyenlerin oranının %3 civarında olması, gerçekten çok 
üzücü bir tablodur. Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

Mesleğe bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik 
güveniniz değişti mi?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç 
dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.72’de görülmektedir. Tablo, genel dağılım hak-
kında bir fikir vermektedir.



15 TEMMUZ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNİN ÖNCESİ VE SONRASINDA GENÇLİĞİN DURUMU

642

Mesleğe göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güve-
niniz değişti mi?” sorusuna “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %0,0-2,6, “de-
ğişmedi” diyenlerin değişim bandı %20,4-35,2, “güvenim azaldı” diyenlerin değişim 
bandı %63,4-77,6’dır. Değişim bantlarının uzunlukları, “güvenim arttı” diyenlerde 
%2,6, “değişmedi” diyenlerde %14,8, “güvenim azaldı” diyenlerde %14,2’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin mesleğine göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yö-
nelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının 
uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “güvenim arttı” (%2,6) diyen grup çok ho-
mojen iken, “değişmedi” (%14,8) ve “güvenim azaldı” (%14,2) diyen grupların ise 
biraz heterojen olduğu, zihinlerinin verdikleri karar konusunda biraz karışık olduğu 
görülmektedir.

TABLO-8.72: Mesleğe Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini Gruplara Güven

Meslek
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara Yönelik 

güveniniz değişti mi? (%)
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Öğrenci 2,1 26,8 71,1
Eğitici (öğretmen/öğretim elemanı) 1,2 21,2 77,6
Çalışmayan/işsiz 1,1 28,0 71,0
Memur 2,6 29,6 67,8
Özel sektör çalışanı 1,4 35,2 63,4
İşçi (çalışan) 30,6 69,4
Ev kadını/kızı 2,2 20,4 77,4
Esnaf 1,9 23,2 74,8

Ortalama 1,8 26,2 72,0

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-2,6 20,4-35,2 63,4-77,6
Bant Uzunluğu 2,6 14,8 14,2

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişimi son-
rasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar, ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.73).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile ailenin ortalama aylık geliri arasında 
anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları, ailenin ortalama aylık gelirine göre analiz ettiğimiz-
de, gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusu-
na verilen cevaplarda, genel olarak “güvenim azaldı”, baskındır.
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“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti 
mi?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, ailenin ortalama aylık geliri 
5001 TL ve üstü olan gençlerin %3,7’si “güvenim arttı”, 5001 TL ve üstü olan genç-
lerin %33,3’ü “değişmedi”, 3001–5000 TL olan gençlerin %76,4’ü “güvenim azaldı”, 
şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.73). 

Dikkat çeken nokta, ailenin ortalama aylık gelirine göre en olumsuz olan gençlik 
grubu, 3001–5000 TL olan gençlerin olmasıdır.

“Güvenim arttı” diyenlerin oranının %4 civarında olması, gerçekten çok 
üzücü bir tablodur. Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
Dini Gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının 
seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.73’te görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini 
gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna “güvenim arttı” diyenlerin deği-
şim bandı %11,1-3,7, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %21,3-33,3, “güvenim 
azaldı” diyenlerin değişim bandı %63,0-76,4’tür. Değişim bantlarının uzunlukları, 
“güvenim arttı” diyenlerde %2,6, “değişmedi” diyenlerde %12, “hayır” diyenlerde 
%13,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Ailenin ortalama aylık gelirine göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini 
gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim 
bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “güvenim arttı” (%2,6) diyen grup 
çok homojen, “değişmedi” (%12) ve “güvenim azaldı” (%13,4) diyen gruplar ise 
biraz heterojen olduğu, zihinlerinin verdikleri karar konusunda biraz karışık olduğu 
görülmektedir.
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TABLO-8.73: Ailenin Ortalama Aylık Gelirine Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini Gruplara Güven

Ailenin 
Ortalama Aylık Geliri (TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara Yönelik 
güveniniz değişti mi?

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -1000 1,8 27,9 70,3
1001 -1500 1,2 24,1 74,6
1501 -2000 2,3 24,2 73,4
2001 -3000 1,1 29,8 69,1
3001 -5000 2,2 21,3 76,4
5001 ve Üstü 3,7 33,3 63,0

Ortalama 1,8 26,2 72,0

Değişim Bandı (Min-Max) 1,1-3,7 21,3-33,3 63,0-76,4
Bant Uzunluğu 2,6 12 13,4

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişimi son-
rasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak incelen-
miştir (TABLO-8.74).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile gencin eline geçen aylık ortalama para 
miktarı arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına 
göre analiz ettiğimizde, gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uy-
gun olarak, “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara yönelik güveniniz 
değişti mi?” sorusuna verilen cevaplarda, genel olarak “güvenim azaldı”, baskındır.

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti 
mi?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, eline geçen aylık ortalama 
para miktarı 2001 TL ve üstü olan gençlerin %4,2’si “güvenim arttı”, 2001 TL ve üstü 
olan gençlerin %29,2’si “değişmedi”, 751–1000 TL olan gençlerin %73,7’si “güvenim 
azaldı”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.74). 

Dikkat çeken nokta, gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre en 
olumlu olan gençlik grubunun, 2001 TL ve üstü olan gençlerin olmasıdır (%4,2). 

“Güvenim arttı” diyenlerin oranının %4 civarında olması, gerçekten çok 
üzücü bir tablodur. Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına bağlı olarak “15 Temmuz dar-
be girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna ilişkin 
gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.74’te 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.
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Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre “15 Temmuz darbe girişi-
mi sonrasında Dini Gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna “güvenim arttı” 
diyenlerin değişim bandı %0,8-4,2, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %25,0-
29,2, “güvenim azaldı” diyenlerin değişim bandı %66,7-73,7’dir. Değişim bantla-
rının uzunlukları, “güvenim arttı” diyenlerde %3,4, “değişmedi” diyenlerde %4,2, 
“güvenim azaldı” diyenlerde %7’dir. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Gencin eline geçen aylık ortalama para miktarına göre “15 Temmuz darbe girişi-
mi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen cevap-
lara ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, tüm grupların 
homojen olduğunu, verdikleri kararda zihinlerinin çok net olduğunu söyleyebiliriz.

TABLO-8.74: Gencin Eline Geçen Aylık Ortalama Para Miktarına Göre 

15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini Gruplara Güven

Gencin Eline Geçen
Aylık Ortalama Para Miktarı 

(TL)

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara Yönelik 
güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
0 -400 1,8 26,6 71,6
401 -500 1,9 26,1 72,0
501 -750 1,9 25,8 72,3
751 -1000 0,8 25,4 73,7
1001 -2000 1,9 25,0 73,1
2001 ve Üstü 4,2 29,2 66,7

Ortalama 1,8 26,2 72,0

Değişim Bandı (Min-Max) 0,8-4,2 25,0-29,2 66,7-73,7
Bant Uzunluğu 3,4 4,2 7

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişimi son-

rasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar, “yaşanan konuta” bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.75).

Gençlerin bu soruya verdiği cevaplar ile “yaşanan konut” arasında anlamlı ve 
doğrusal bir ilişki kurulamamaktadır.

Bu soruya verilen cevapları, “yaşanan konuta” göre analiz ettiğimizde, gruplar 
arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen ce-
vaplarda, genel olarak “güvenim azaldı”, baskındır.
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“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti 

mi?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “yaşadığı konutu” evde ar-

kadaş (lar)ı ile birlikte yalnız olan gençlerin %3,2’si “güvenim arttı”, apart dairede 

yalnız olan gençlerin %42,9’u “değişmedi”, apart dairede arkadaşla olan gençlerin 

%78,4’ü “güvenim azaldı”, şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.75). 

Dikkat çeken nokta, “yaşanan konuta” göre en olumlu olan gençlik grubunun, 

evde arkadaş (lar)ı ile birlikte olan gençlerin olması (%3,2) ve en olumsuz gençlik 

grubunun (%78,4) apart dairede arkadaşla olmuş olanlar olmasıdır. 

“Güvenim arttı” diyenlerin oranının %3 civarında olması, gerçekten çok 

üzücü bir tablodur. Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 

nefis muhasebelerini acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/

sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

“Yaşanan konuta” bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini grupla-

ra yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının seçeneklere 

göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.75’te görülmektedir. Tablo, genel dağılım 

hakkında bir fikir vermektedir.

“Yaşanan konut” göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yöne-

lik güveniniz değişti mi?” sorusuna “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı %0,0-

3,2, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %20,9-42,9, “güvenim azaldı” diyenlerin 

değişim bandı %57,1-78,4’tür. Değişim bantlarının uzunlukları, “güvenim arttı” di-

yenlerde %3,2, “değişmedi” diyenlerde %22, “güvenim azaldı” diyenlerde %22,3’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 

dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-

nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 

göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

“Yaşanan konuta” göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yö-

nelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantlarının 

uzunluklarını göz önüne aldığımızda, “güvenim arttı” (%2,6) diyen grup çok homo-

jen, “değişmedi” (%22) ve “güvenim azaldı” (% 22,3) diyen grupların ise oldukça 

heterojen olduğu, zihinlerinin verdikleri karar konusunda çok karışık olduğu görül-

mektedir.
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TABLO-8.75: Yaşanan Konuta Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini Gruplara Güven

Yaşanan Konut
Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara Yönelik 

güveniniz değişti mi?
Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı

Yurtta 1,7 26,5 71,8
Ailemle Birlikte Evde 2,0 28,3 69,8
Evde Yalnız 33,3 66,7
Evde Arkadaş (lar)ımla Birlikte 3,2 25,1 71,7
Apart dairede yalnız 42,9 57,1
Apart dairede arkadaşla ,7 20,9 78,4

Ortalama 1,8 26,1 72,1

Değişim Bandı (Min-Max) 0,0-3,2 20,9-42,9 57,1-78,4
Bant Uzunluğu 3,2 22 22,3

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişimi son-
rasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak incelenmiştir 
(TABLO-8.76).

Bu soruya verilen cevapları, “hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre 
analiz ettiğimizde, gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun 
olarak, “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara yönelik güveniniz de-
ğişti mi?” sorusuna verilen cevaplarda, genel olarak “güvenim azaldı”, baskındır.

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti 
mi?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “hayatın büyük bir kısmının 
geçirildiği yer” köy/kasaba/şehir olan gençlerin %2,2’si “güvenim arttı”, köy/kasaba 
olan gençlerin %27,5’i “değişmedi”, ilçe olan gençlerin %72,8’i “güvenim azaldı”, 
şeklinde cevaplandırmışlardır (TABLO-8.76). 

“Güvenim arttı” diyenlerin oranının %2 civarında olması, gerçekten çok 
üzücü bir tablodur. Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” bağlı olarak “15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna ilişkin 
gençlerin cevaplarının seçeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.76’da 
görülmektedir. Tablo, genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna “güvenim arttı” 
diyenlerin değişim bandı %0,8-2,2, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %25,4-
27,5 “güvenim azaldı” diyenlerin değişim bandı %70,4-72,8’dir. Değişim bantlarının 
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uzunlukları, “güvenim arttı” diyenlerde %1,4, “değişmedi” diyenlerde %2,1, “güve-
nim azaldı” diyenlerde %2,4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

“Hayatın büyük bir kısmının geçirildiği yere” göre “15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen cevaplara 
ilişkin değişim bantlarının uzunluklarını göz önüne aldığımızda, her üç grup da çok 
homojen, zihinleri verdikleri karar konusunda çok nettir.

TABLO-8.76: Hayatın Büyük Bir Kısmının Geçirildiği Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini 
Gruplara Güven

Hayatın
Büyük Bir Kısmının

Geçirildiği Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara Yönelik 
güveniniz değişti mi?

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 2,2 27,5 70,4
İlçe 0,8 26,4 72,8
Şehir 2,2 25,4 72,4

Ortalama 1,8 26,2 72,0

Değişim Bandı (Min-Max) 0,8-2,2 25,4-27,5 70,4-72,8
Bant Uzunluğu 1,4 2,1 2,4

15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi sonrasında “15 Temmuz darbe girişimi son-
rasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna gençlerin verdiği 
cevaplar, “şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak incelenmiştir (TABLO-8.77).

Bu soruya verilen cevapları, “şu anda yaşanılan yere” göre analiz ettiğimizde, 
gruplar arasında farklılık olmakla birlikte genel dağılıma uygun olarak, “15 Temmuz 
darbe girişimi sonrasında dini gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna veri-
len cevaplarda, genel olarak “güvenim azaldı”, baskındır.

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara yönelik güveniniz değişti 
mi?” sorusunu, en yüksek oranlar dikkate alındığında, “şu anda yaşanılan yer” köy/
kasaba olan gençlerin %3,1’i “güvenim arttı”, ilçe olan gençlerin %28,4’ü “değiş-
medi”, şehir olan gençlerin %73’ü “güvenim azaldı”, şeklinde cevaplandırmışlardır 
(TABLO-8.77). 

“Güvenim arttı” diyenlerin oranının %3 civarında olması, gerçekten çok 
üzücü bir tablodur. Bunun sebepleri özel olarak araştırılması gerekmektedir.

Bu oranlar, Türkiye’deki tüm dini grup ve cemaatlerin kendi öz eleştirilerini, 
nefis muhasebelerini, acilen yapıp tedbir almalarının ne kadar acil bir iş/görev/
sorumluluk olduğunun mesajını vermektedir.
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“Şu anda yaşanılan yere” bağlı olarak “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini 
gruplara yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna ilişkin gençlerin cevaplarının se-
çeneklere göre iç dağılım aralığı (min-max) TABLO-8.77’de görülmektedir. Tablo, 
genel dağılım hakkında bir fikir vermektedir.

“Şu anda yaşanılan yere” göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini grupla-
ra yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna “güvenim arttı” diyenlerin değişim bandı 
%1,5-3,1, “değişmedi” diyenlerin değişim bandı %25,3-28,4, “güvenim azaldı” di-
yenlerin değişim bandı %69,0-73,0’tür. Değişim bantlarının uzunlukları, “güvenim 
arttı” diyenlerde %1,6, “değişmedi” diyenlerde %3,1, “güvenim azaldı” diyenlerde 
%4’tür. 

Seçeneklere ilişkin iç bant (değişim bandı) ve seçenekler arası dış bant aralığının 
dar olması, grubun görüşlerindeki yoğunlaşmanın, netleşmenin, grubun homojenliği-
nin; bandın geniş olması ise gruptaki zihin karışıklığının, grubun heterojenliğin bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

“Şu anda yaşanılan yere” göre “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dini grupla-
ra yönelik güveniniz değişti mi?” sorusuna verilen cevaplara ilişkin değişim bantları-
nın uzunluklarını göz önüne aldığımızda, her üç grup da çok homojendir, zihinleri 
çok nettir.

TABLO-8.77: Şu Anda Yaşanılan Yere Göre 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Dini Gruplara Güven

Şu Anda
Yaşanılan Yer

Size göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Dini Gruplara Yönelik 
güveniniz değişti mi? (%)

Güvenim Arttı Değişmedi Güvenim Azaldı
Köy/Kasaba 3,1 27,9 69,0
İlçe 1,5 28,4 70,1
Şehir 1,6 25,3 73,0

Ortalama 1,8 26,1 72,2

Değişim Bandı (Min-Max) 1,5-3,1 25,3-28,4 69,0-73,0
Bant Uzunluğu 1,6 3,1 4
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BÖLÜM 9
SONUÇ

K endi toplumsal ve tarihsel şartlarının ürünü olan modern zihniyet ve hayat tarzı 
üzerinden tüm dünyada egemen olma umut ve hayalleri ile motive olmuş Batı 

dünyası, umut ve hayallerine kavuşabilmek için potansiyel olarak muhtemel bile 
olsa tüm muhalif unsurların yok edilmesi gerektiğine inanıyor. Kitle iletişim araçla-
rıyla, teknolojileriyle, ordularıyla sözlerinin üstüne söz söylenemez hale gelmiş bir 
dünyayı inşa çabası yürütürken, son derece ustaca gerçekleştirdiği illüzyonlara dayalı 
meşruiyetinin hiçbir şekilde sorgulanmasını istemiyor. Tüm somut ve fiili muhalifle-
rini etkisizleştirdiği bugünün dünyasında, egemen modern hayat tarzının varoşlarına 
yerleşmiş dünya mağdurlarının, bir gün tüm dünyayı bir avuç küresel güç odağının 
malı haline getiren, iyi kurgulanmış ve uygulanmış illüzyonun farkına varmasından 
korkuyor. Bu sebeple egemenliği korku temellerinin üzerinde yükseliyor. Kork-
tukça agresifleşiyor ve her geçen gün daha da saldırgan hale geliyor. 

Batı dünyası, ürünü olan modern zihniyet ve hayat tarzının egemenliğinde zihin-
leri ve hayat tarzlarını istediği gibi şekillendirip yönlendirebildiği dünyayı insanlık 
tarihinin son aşaması kılabilmek için önündeki mevcut ve muhtemel engeller üze-
rinde sürekli çalışıyor. Tarihin sonunu getirip, her şeyine egemen olduğu bir dünya 
patronluğunu gerçek kılabilmesinin hayal ve umutları ile her gün yeni bir hamle 
yapıyor. Özellikle kitle iletişim araçlarıyla bir yandan zihinleri işgal ederken, diğer 
yandan da ya doğrudan silahlı kuvvetleriyle ya da taşeronluğu kabul etmiş unsur-
larla fiili işgallerini sürdürüyor. Fiili işgallerini yakın zamana kadar, içini tama-
men kendince doldurduğu “insan hakları”, “demokrasi, “özgürlüklerin geniş-
letilmesi” gibi kavramları kalkan olarak kullanıp meşrulaştırırken, şimdilerde, 
aslında en ideal temsilcisi bizzat kendisi olduğu teröristleri, katilleri, canileri 
yok etme bahanesiyle tüm dünyayı terörize ediyor, katliamlar gerçekleştiriyor, 
cinayetler işliyor. 

Modern Batı dünyasının fiili patronları ve ideologları, her geçen gün daha da avuç-
larının içerisine aldıkları dünyanın bir gün ellerinden kaçıp gitmesi korkusunu bir 
türlü üzerlerinden atamıyorlar. Fiili güçleri arttıkça, korkuları da artıyor. Özellikle 
de İslâm’a ilişkin ciddi korkuları var. Çünkü İslâm’ın mevcut modern illüzyonu 
bozma potansiyeline sahip olduğunu biliyorlar. Bu sebeple de mevcut gidişatın 
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önündeki en önemli potansiyel tehlikenin İslâm olduğunun farkındalar. Daha 
doğru bir ifadeleyle, küresel ölçekte İslâm’ın, ulusal ölçekte de Türkiye’nin, 
mevcut gidişatın önündeki en önemli tehdit olduğunu düşünüyorlar. Modernli-
ğin “cenneti” yeryüzünde inşa etme vaadinin, “insanı tanrı kılma(!)” iddialarının ters 
tepip tüm yeryüzünü zihinlerinden ve hayat tarzlarından zincirlerle bağlanmış köle-
ler dünyasına çevirdiğinin fark edilmesinde İslâm’ın en büyük referans, Türkiye’nin 
ise en önemli potansiyel muhalif güç olduğunu düşüncesi, Batılı dünya patronlarının 
her geçen gün zihinlerinde daha çok karşılık buluyor. 

Modernlikten nemalanan ve bu sebeple mevcut gidişatı inşa ettikleri gibi devam 
etmesini de arzulayan küresel güç odakları hiçbir şekilde egemenliklerinin sorgu-
lanmadığı, fiili ve potansiyel her türlü muhalif unsurun yok edildiği bir dünyayı 
inşa edebilmeleri için İslâm ve Türkiye faktörlerini yok etmeleri gerektiğine ina-
nıyorlar. Bu düşünceleri yeni de değil; iki yüz yıllık bir geçmişe sahip. Ancak yakın 
zamana kadar Türkiye faktöründen büyük oranda kurtulduklarını düşünüyorlardı. 
Çünkü Türkiye’yi katilini seven aptal âşık konumuna düşürmeyi başarmışlardı. Fa-
kat 1990’lı yıllardan buyana Türkiye’de gerçekleşenler, her şeyi alt üst etti. Türkiye, 
Müslümanların zihinlerinde bir umut haline gelmeye başladı. Bu yüzden de küresel 
güç odakları için öncelikli tehlike haline geldi. Bunda ise, özellikle Balkanlarda ve 
Ortadoğu’da yaşanan bazı problemler, Türkiye’ye, esasen fiilen veya fikren sahip ol-
madığı ve hatta farkında bile olmadığı tarihsel bir misyonunu hatırlattı. Balkanlar’da, 
Ortadoğu’da, Asya’da, Kuzey Afrika’da yaşanan ve mağdurlarını hep Müslümanların 
teşkil ettiği katliamlar, felaketler, sıkıntılar, tarihsel mirasın teşvikleriyle Türkiye’yi en 
ön safa iteklemeye başladı. Türkiye tarihsel geçmişinin kendisine yüklediği; fakat 
yüz yıldır farkında olmadığı bir misyonu olduğunu her geçen gün daha güçlü 
şekilde hatırlamaya başladı. Türkiye, yine her geçen günle birlikte, farkında 
ve hatta bilincinde olmadan tüm Müslüman dünyanın umut adası hatta çok 
daha önemli yönüyle son kalesi haline geldiğini biraz ürkerek, biraz gururlana-
rak fark etmeye başladı. Eğer fikriyat fiiliyata, umutlar güce dönüşürse bu küresel 
güç odaklarının elindeki dünya için gidişatın değişme zamanı geldiği anlamına ge-
lecektir. Küresel güç odakları ise bunun hiçbir şekilde gerçekleşmesini istemiyor ve 
gerçekleşme ihtimaline katkı sağlayan her unsuru kontrollerine almaya çalışıyorlar. 

Türkiye, Batılılaşma sürecinde üstlendiği ve birçok bakımdan travmatik sonuç-
lara yol açan problemlerini çözemeden; yaklaşık iki yüzyıldır en şiddetli şekilde et-
kilendiği zihinsel ve kültürel yaralarını tedavi edemeden insanlığın neredeyse üçte 
birinin umut merkezi haline gelmeye başlaması, her türlü tahminin üstünde bir du-
rumdur. Daha da önemlisi, farkına varmadan üstlendiği onurlandırıcı; fakat bir o 
kadar da ağır olan sorumluluğunu her geçen gün daha fazlasıyla benimser hale geldi. 
Çünkü her geçen gün gerçek kimliğinin gücünü ve onurlandırıcı imkânlarını fark 
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etmeye başladı. Böyle olduğu içindir ki, on binlerce kilometre ötedeki, isimlerini 
bile bilmediği küçük bir Müslüman topluluğunun mağduriyet çığlıkları Türkiye’nin 
en ücra köşelerinde bile anında karşılık bulabiliyor. Kendi karınlarını zor doyurabi-
len Anadolu’nun asil insanları, ekmeklerini yeryüzündeki mağdurlarla paylaşmanın 
onurlandırıcı telaşına kapılmış durumdalar. Yaklaşık iki yüz yıldır hem devlet açı-
sından hem de millet açısından önemli bir güç kaybına sebep olan devlet-millet 
ayrışması ise sürecin önemli güç kaynaklarından birisi olarak uzun süredir ilk 
defa devlet-millet birlikteliğine dönmeye başladığının da güçlü sinyallerini verme-
ye başladı. 

Tüm bunlar dikkate alındığında iktidarlarını mutlak, problemsiz ve daimî hale 
getirme çabası içerisindeki küresel güç odakları, inanç ve düşüncede en büyük teh-
like olarak gördükleri İslâm’ın sesini kesebilmenin en kestirme yolunun Türkiye’yi 
etkisizleştirmekten geçtiğini, her geçen gün daha güçlü şekilde görmeye başladılar. 
Türkiye’nin etki gücünün kendisine dayatılan ulusal sınırların çok ötesine ulaştığını 
biliyorlar. Türkiye’yi halkı birbiriyle kavgalı bir problemler ülkesine dönüştürebilir-
lerse amaçlarına ulaşmalarını engelleyecek problemlerden kurtulacaklarını düşünü-
yorlar. Bunun için de sürekli toplumsal fay hatlarını harekete geçirme hem Türkiye’nin 
kendi kimliğinde ve hem de tarihsel misyonunda en önemli referansı olan İslâmi anla-
yış ve uygulamaları olması gereken rotasından çıkarmanın çabası içerisindeler. 

İşte bu aşamada Gülen hareketi, küresel güç odakları için önemli bir imkân 
olarak görüldü. Veya belki de bu amaçla inşa edildi. Gülen hareketi, iki temel 
özelliğiyle küresel güç odaklarının en önemli maşası olma vasfını fazlasıyla hak 
etti. Bu iki özellikten birisi, Gülen hareketi’nin Türkiye merkezli olması; ikincisi 
ise İslâmi nitelikte olmasıdır. Gülen hareketi’ni kullanarak hem Türkiye’yi fii-
len acze düşürebilecekler, hem de kırk yıllık geçmişiyle son derece hoşgörülü 
bir İslâm algısını temsil ediyor görünen Gülen hareketinin bile ne kadar cani 
olabileceğini göstereceklerdi. Bu düşüncelerle İslâm’ı itibarsızlaştırma planını 
uygulamaya koydular. 

Kırk yıllık son derece sofistike planlamalarla devletin ve milletin kılcal damar-
larına kadar sızmış olan Gülen hareketi, küresel güç odakları açısından önemli bir 
imkândı. İslâm’ı itibarsızlaştırma, Türkiye’yi güçsüzleştirme çabalarının gereğine uy-
gun olarak sürecin yeni bir aşaması olarak15 Temmuz gecesi düğmeye bastılar. Gö-
rüldüğü ve anlaşıldığı kadarıyla, 15 Temmuz darbe girişimi, detayları üzerinde 
iyi çalışılmış, çok aşamalı bir planın önemli aşamalarından birisidir. Eğer bu 
darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye’yi iç savaşa sürükleme, “Suriyelileştirme” 
ve dolayısıyla İslâm dünyasının nefesini kesme planı başarıyla tamamlanmış 
olacaktı. Fakat öyle olmadı. Millet, hiç kimsenin düşünmediği bir duyarlılıkla hare-
kete geçip varlığına ve itibarına yönelmiş bu darbe girişimini birkaç saat içerisinde 
elleriyle boğup def etti. Ancak ilk günlerde kolay fark edilmeyen bir şey, şimdilerde 
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kolay bir şekilde fark edilmeye başlandı. O da küresel güç odaklarının darbe girişi-
minin başarısız olsa bile devreye girecek olan ve darbe girişimiyle ilişkili planlarının 
ikinci kademesidir. Bugün itibarıyla darbe girişiminin askeri boyutunun fiilen 
başarısız olduğunu kolaylıkla söylemekle birlikte, sosyal (inanç ve düşüncedeki) 
etkileri için aynı şeyi söylemek çok zor görünüyor. 

Araştırmamızın da ortaya koyduğu üzere askeri boyut itibarıyla fiilen başa-
rısız olan darbe girişimi, şimdilik zihinsel ve sosyolojik açıdan bazı başarılar 
elde etmiştir. Bunlar içerisinde en önemlisi ise, silahla, terörle ve cinayetle en ufak 
bir ilgisi görülmeyen; hoşgörüyü kendisine sembol edinmiş görünen Gülen hareketi-
nin, cinayet ve katliamlarla tescillenmiş terör örgütlerini canilikte açık ara geçmesi ve 
kitlelerin zihninde İslâm ve Müslüman imajının sarsıntı geçirmesine sebep olmasıdır. 
İslâmî inancında samimi kitleler, kendi kendilerine acaba ile başlayan ve nesnesi 
İslâm olan sorular sorar hale gelmişlerdir. 

İslâm’ı itibarsızlaştırma amaçları dikkate alındığında küresel güç odakları, 
15 Temmuz darbe girişimiyle ilk planda görülmeyen bir şekilde başarılı ol-
muşlardır. Gülen hareketi, insanların zihninde dinî amaçlarla bir araya gelme ve 
birlikte bir şeyler yapma duygularını büyük oranda baltalamış, aynı zamanda İslâmî 
amaçlarla bir araya gelip bu amaç uğrunda varını yoğunu ortaya koymuş tabandaki 
mütedeyyin insanların savrulmalarına yol açmıştır. Dinî duygu ve düşüncelerle bir 
araya gelerek insanlığın hayrına bir şeyler yapma çabaları, ciddi anlamda kesinti-
ye uğramıştır. Bu ise doğal olarak bireyselleşmeyi, bencilleşmeyi, insanlığa ait 
problemlere karşı duyarsızlaşmayı destekleyecektir. Çünkü yaşanan sürecin 
sonucu; yalnızlaşmış bireyler, duyarsız yığınlar ve seküler bir hayat tarzıdır. 
Gidişat, göründüğü kadarıyla buraya doğrudur. 

Bu aşamada devletin, STK’ların ve daha da önemlisi ahirette hesabı kolay verile-
bilir bir hayat yaşamanın çabası içerisindeki Müslümanların son derece duyarlı ol-
maları, teyakkuz halinde bulunmaları, küresel güç odaklarını hedeflerine ulaştıracak 
yanlışlıklardan uzak durmanın da ötesinde, sürecin aktif öznesi olma yönünde iradî 
bir konumda bulunmaları gerekmektedir. 

Gelinen eşik, her şeyi ile yok olmak veya yeniden dirilmek seçenekleri arasın-
da durmaktadır. 
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