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1. SUNUŞ 
 

KONDA Mart’21 Barometresi araştırması kapsamında anlamaya çalıştığımız konulardan biri de 

toplumun Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun atanmasının ardından yaşananları nasıl 

değerlendirdiğiydi.   

 

Araştırma verilerimizi kamusal sorumluluğumuz gereği sizlerle de paylaşıyor, kamuoyunda tartışılan 

bu konuda elimizdeki verilerin toplumun bulunduğu noktaya ışık tutacağına inanıyoruz. 

 

Mart’21 Barometresi’nin saha çalışması Türkiye’deki 15 yaş üstü yetişkin nüfusu temsil eden bir 

kitlenin, saha çalışmasının yapıldığı günlerdeki siyasal eğilimlerini, tercihleri ve profillerini 

anlayabilmek için tasarlandı. Araştırma KONDA Aracılı Panel yöntemiyle 2643 kişi ile anket 

yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında, 71 ilin merkez dahil 327 ilçesinde 2643 

kişiyle telefonla görüşmeler yapılmıştır. 
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2. TOPLUMUN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ OLAYLARINA BAKIŞI 
 

2.1. Boğaziçi Üniversitesi’nde Neler Yaşandı? 

 

2 Ocak: Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne 

Prof. Dr. Melih Bulu getirildi. 

4 Ocak: Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak 

atanması öğrenciler ve öğretim üyelerince protesto edildi. Polisin öğrencilerin Güney Kampüs’e 

girmesini önlemek için kapıya kelepçe takması dikkat çekti. 

4 Ocak: Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi 

Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan tartışmalarla ilgili "'Akademik 

özgürlük yok ediliyor' sözünün gerçekliği yok" dedi. 

5 Ocak: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto düzenleyen 

öğrencilerin girişini önlemek amacıyla kapıya kelepçe takılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, 

'Türkiye'nin sivil bir darbe içinde olduğunu' söyledi. 

5 Ocak: Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden 

akademisyenler, rektör devir teslim töreninde rektörlük binasına sırtlarını dönerek atama kararını 

protesto etti. 

5 Ocak: Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar 

sırasında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve "görevli memura 

mukavemet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 17 kişi gözaltına alındı. 

6 Ocak: Melih Bulu'nun "Ben hard rock, Metallica dinleyen bir rektörüm." açıklamasına istinaden 

Güney Kampüs’te eylem yapan öğrenciler son ses açtıkları Metallica’nın Master of Puppets şarkısı 

eşliğinde dans ederek Melih Bulu’yu istifa etmeye çağırdı. 

6 Ocak: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması kararını protesto 

eden öğrencilere yönelik polisin güç kullanmasına ilişkin "Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili 

olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır" dedi. 

6 Ocak: Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına karşılık İstanbul Valisi Ali 

Yerlikaya, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerin de her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını açıkladı. 

6 Ocak: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs ana giriş kapısı önünde yapılan eylem sırasında demir 

sürgülü kapıya kelepçe takılması ile ilgili inceleme başlatıldı. 

7 Ocak: Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonrasında gerçekleştirilen protestolar sırasında 

'2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' 

suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi. 

8 Ocak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan rektör protestolarıyla ilgili olarak 

"Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Bu işin içinde olanlar terörist" dedi. Erdoğan, CHP İstanbul İl 

Başkanı Canan Kaftancıoğlu için de "Kendisi DHKP-C militanıdır" ifadesini kullandı. 

8 Ocak: Erdoğan'ın "Bu işin içinde olanlar terörist" açıklamasına Boğaziçi öğrencileri kampüs 

içerisinden çektikleri bir video ile "biz öğrenciyiz" cevabını verdi. 
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8 Ocak: Boğaziçili öğrenciler, rektörlük binasının girişindeki tabelanın üzerine “kayyumluk” yazısını 

yapıştırdı. 

9 Ocak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrasında gerçekleşen 

eylemlere ilişkin "Terörle bağlantılı eylemin demokrasi, fikir özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yok" 

dedi. 

12 Ocak: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan, 

akademisyenler ve öğrencilerin protesto ettiği Prof. Dr. Melih Bulu için "Yerinde olsam affımı isterdim" 

dedi. 

28 Ocak: Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı süren 

protestolarda, öğrencilerin rektörlük binasının önünde kurduğu çadır, özel güvenliğin müdahalesi 

sonucu kaldırıldı. 

29 Ocak: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yer aldığı 

illüstrasyonun yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı. 

29 Ocak: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes 

mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum.” mesajını 

paylaşarak konuyla ilgili yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. 

30 Ocak: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i 

Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” açıklamasında 

bulundu. 

30 Ocak: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi iddiasına ilişkin soruşturma 

kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. 

30 Ocak: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere 

serilmesi iddiasına ilişkin, "Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak 

ettikleri cezayı verecektir" ifadelerini kullandı. 

30 Ocak: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe 

fotoğrafının yere serilmesi iddiasına ilişkin paylaşımda "Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve 

terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi. 

30 Ocak: Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılan soruşturmayla ilgili olarak 

"Sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz" dedi. 

1 Şubat: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, 159 

kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

1 Şubat: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan 

olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

1 Şubat: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlara ilişkin 

açıklama yaparak "Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas 

alın" çağrısında bulundu. 

1 Şubat: Görevi üstlenecek bir rektör yardımcısı bulamadığı öne sürülen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü 

Melih Bulu’nun yardımcılığını Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Gürkan Kurbaroğlu’nun 

üstleneceği öğrenildi. 



 
 
 

 KONDA - Boğaziçi Üniversitesi Olaylarına Bakış – Mart 2021                     6 / 19 

1 Şubat: Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Boğaziçi Üniversitesi'nde önceki günlerde öğrenciler 

tarafından hazırlanan sergide, İslam'da kutsal kabul edilen Kâbe'nin yer aldığı Mescid-i Haram'ın 

LGBT bayrakları ile beraber tasvirinin içeren görselin Kabe'ye saygısızlık olduğunu sebep göstererek 

Beyazıt Meydanı'nda bir eylem düzenledi. 

1 Şubat: Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü önünde yürüyen öğrencilere bir polis amirinin "Aşağı bak, 

terbiyesiz" diye bağırarak müdahale ettiği iddia edildi ve ardından birçok polisin öğrencileri gözaltına 

almaya başlaması sonrasında, "#AşağıBakmayacağız" etiketi sosyal medyada en çok gündeme gelen 

konulardan birisi oldu. 

2 Şubat: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin, "Buradan 

siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız 

gerginliğe son verin" ifadelerini kullandı. 

2 Şubat: Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik gözaltı ve polis müdahalelerini protesto eden 

vatandaşlar, İstanbul'un birçok semtinde evlerinin pencerelerinden tencere ve tava çalarak protesto 

eylemi gerçekleştirdi. 

2 Şubat: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesindeki gözaltılar ile ilgili ''Gözaltına 

alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi" açıklamasını yaptı. 

2 Şubat: Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "LGBT sapkını" ifadesine yer verdiği paylaşımına 

"Bu Tweet, nefret içeren davranış hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti" notunu ekledi. 

2 Şubat: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin, "Tablo da 

duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir" ifadelerini 

kullandı. 

2 Şubat: Kadıköy'de, gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak ve 

Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Melih Bulu'yu protesto etmek isteyen gruba polis 

müdahale etti. 

2 Şubat: Kadıköy Kaymakamlığı, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı 

ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu. 

2 Şubat: Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 159 kişiyle ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, 

gözaltına alınan 159 kişiden 102'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirtti. 

3 Şubat: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör 

protestolarında gözaltına alınan öğrenci ve protestocuların serbest bırakılmasını istedi. 

3 Şubat: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı Prof. Dr. Melih 

Bulu'yu protesto eden öğrencileri, "Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Siz rektörün odasını 

basmaya kalkışan, işgale kalkışan terörist misiniz?" sözleriyle hedef aldı. 

3 Şubat: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’nde süren protestolara dair 

"Boğaziçi'ne destek vermek teröre destek vermektir" ifadelerini kullandı. 

3 Şubat: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, istifa edip etmeyeceğine dair soruyu "Kılıçdaroğlu 

da SSK’ya atanmıştı, o neden istifa etmedi? " şeklinde yanıtladı. 
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3 Şubat: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili Halk TV'nin yaptığı 

yayınlar üzerine kendisine yapılan şikayete yanıt verdi. Şahin, yanıtında "Provokasyon olaylarıyla 

alakalı yayınları yakından takip ediyoruz" dedi. 

3 Şubat: İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek için Kadıköy'de toplanmak isteyen 

gruplara müdahale sonrası gözaltına alınan 105 kişiden 76'sının ifadelerinin ardından serbest 

kaldığını açıkladı. Öte yandan önceki gün yapılan eylemler sırasında gözaltına alındıktan sonra 

adliyeye sevkedilen 11 kişi ise çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri 

uygulandığı kaydedildi. 

4 Şubat: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, devam eden protestolara ilişkin “Bana dokunmak 

devlete dokunmaktır, polis gelmeseydi beni rehin alabilirlerdi” dedi. 

4 Şubat: Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef 

gösterdiği, vandallık ve teröristlikle suçladığı bazı tweetlerine, topluluk kurallarını ihlal ettiği 

gerekçesiyle kısıtlama getirdi. 

4 Şubat: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan protestolarla ilgili 

olarak "Resim gayet net. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen terör örgütlerinin, marjinal yapıların 

kışkırtmalarına asla müsaade etmeyiz. Kimseye devletin gücünü sınamasını tavsiye etmeyiz" dedi. 

4 Şubat: Samsun'da Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla rektör olarak 

atanan Melih Bulu'yu protesto etmek için bir araya gelen 19 kişi ile Çanakkale'de eylem için bir araya 

gelen 9 kişi polis müdahalesi sonrası gözaltına alındı.  

4 Şubat: Bursa’da, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına yönelik 

protestolara destek vermek için toplanan 17 kişi gözaltına alındı. 

5 Şubat: Boğaziçi Üniversitesi protestoları için "Oradaki öğrencilerimizle alakası yok" diyen 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soros'un adeta temsilcisi olan kişinin karısı da 

provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır" sözleriyle Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef aldı. 

5 Şubat: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolarını 

sürdüren gençlere "Değerli gençler, lütfen örgütlerin özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan 

hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin" diye seslendi. 

5 Şubat: İzmir'de, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı protestolara destek vermek amacıyla 

iki ayrı noktada gösteri yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı. 

7 Şubat: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin "Burada başka 

bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Buna devlet müsaade etmez" dedi. 

8 Şubat: Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, yayınladığı bir mektup ile Boğaziçi Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’ya istifa etmemesi için çağrıda bulundu. 

9 Şubat: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi 

eylemleriyle ilgili yaptığı paylaşımda "Boğaziçili misiniz, boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem, biz 

eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz, bilin istedim" ifadelerini kullandı. 

9 Şubat: İstanbul Teknik Üniversitesi’nden öğretim üyeleri basın açıklaması yaparak "Boğaziçi 

Üniversitesi’ndeki meslektaşlarımız ve öğrencilerimizin haklı tepkilerini destekliyoruz" dedi. 
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11 Şubat: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih 

Bulu için "Başarısız olduğu tescilli bir rektör" yorumunu yaptı. "Bu atama bilerek yapıldı" diyen 

Akşener, Bulu'nun görevden alınmasını talep etti. 

12 Şubat: 'Boğaziçi dayanışma' gruplarını yönettiği iddiasıyla ‘halkı kin nefret düşmanlığa tahrik ve 

suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla tutuklanan Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü 

öğrencisi Beyza Buldağ serbest bırakıldı. 

19 Şubat: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında Boğaziçi 

Üniversitesi’ne rektör ataması kararına yönelik protestolara dair “Kavala sistemi kurmuş, eşi de 

Boğaziçi Üniversitesi’ne konuşlanmış. Ben birini daha aradım. Üstün Ergüder… Bu işlerle uğraştığını 

biliyorum.” ifadelerini kullandı. 

22 Şubat: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 35 öğrenciye Boğaziçi eylemlerine destek verdikleri 

gerekçesiyle 1 hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi. 

23 Şubat: Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldığı gerekçesiyle tutuklanan arkadaşlarının 

cezaevinden yazdığı mektubunu bastırıp dağıtan iki öğrenciye mahkeme ev hapsi cezası verdi. 

26 Şubat: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi iddiasıyla yürütülen 

soruşturmada 2'si tutuklu 7 öğrenci hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 

1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 

1 Mart: Boğaziçi Üniversitesinden çok sayıda akademisyen Melih Bulu'nun atama kararının iptali için 

Danıştay’a başvurdu. 

1 Mart: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne Melih Bulu'nun rektör 

yardımcılığı görevini kabul eden Fizik bölümünden Naci İnci atandı. 

3 Mart: Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun 

emriyle hakkında soruşturma açılan öğrencilerle dayanışmak için dilekçe verdi ve "Hepimiz 

oradaydık" dedi. 

12 Mart: Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri 50. nöbetlerinde rektörlük binasına sırt dönme 

eylemlerini sürdürdü. 

12 Mart: Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör 

olarak atanması sonrası yaşanan tartışmalar hakkında "Melih Bulu'yu çok iyi tanıyan bir insanım, 

bizim arkadaşımız, dostumuz. Ak Parti'de birlikte çalıştık, uzun zamandır böyle bir haksızlık 

görmedim" dedi. 

25 Mart: Boğaziçi Dayanışması, okulun İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Hisarüstü yerleşkesinde 12 

öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. 

27 Mart: Boğaziçi protestoları sırasında gözaltına alınan 52 öğrenciden 46'sı emniyetteki işlemlerinin 

ardından serbest bırakıldı. 

27 Mart: İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gözaltına 

alınmasını protesto etmek isterken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 öğrenci adli kontrol 

şartıyla serbest bırakıldı. 
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2.2. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Olaylara Dair Görüş 

 

Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne daha önce Ak Parti’de çeşitli görevlerde bulunan 

ve kurum dışından olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ile başlayan süreç 

öğrenci eylemlerine dönüştü. Biz de bu ay “Boğaziçi Üniversitesi olaylarına dair hangi görüşe 

katılıyorsunuz?” sorusunu yönelttik ve iki ayrı görüş okuduk. 

 

Toplumun yüzde 67’si Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara dair “öğrenciler kayyum atamasına karşı 

haklı tepki gösteriyor” yanıtını verirken, yüzde 33 ise “rektör atamasını doğru buluyorum, 

öğrenciler haksız” yanıtını tercih ediyor. 

 

 

 

Eğitim durumu yükseldikçe öğrencilerin tepkisini doğru bulanların oranı artıyor. Lise altı mezunların 

neredeyse yarısı atamayı doğru bulduğunu ve öğrencilerin haksız olduğunu söylerken 

üniversite mezunları içerisinde her 10 kişiden 8’i öğrencilerin tepkilerini haklı bulduğunu 

ifade ediyor. 

 

 

 

Gençler öğrencilerin tepkilerini daha yüksek oranda haklı buluyor. 18 – 32 yaş grubunda olan her 4 

kişiden 3’ü öğrencilerin kayyum atamasına karşı haklı bir tepki gösterdiğini düşünüyor. 
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Hayat tarzına göre incelediğimizde ise kendini Modern olarak tanımlayan her 10 kişiden 9’unun 

öğrencilerin tepkisini haklı bulduğunu görüyoruz. Bu oran kendini Geleneksel Muhafazakâr 

olarak tanımlayanlarda yüzde 61’e ve Dindar Muhafazakâr olarak tanımlayanlarda yüzde 

34’e düşüyor. 

 

Boğaziçi’nde yaşanan olayların kısa sürede “kutsallara hakaret”, “ahlak dışı” olarak tanımlanması 

toplumda bir kutuplaşmanın yaşanmasına yol açtı. Bir grup öğrencinin Boğaziçi Üniversitesi 

önünde açtıkları sergide Kabe görselinin yer aldığı bir illüstrasyonun LGBTİ+ bayrakları ile 

birlikte kullanılması ve bunun “yere serildiği” iddiasıyla başlayan tartışmalar Boğaziçi 

eylemlerine ilişkin tartışmaları başka bir yöne sevk etti. Hükümet temsilcileri ve Diyanet bu 

illüstrasyona tepki gösterirken, olaya ilişkin soruşturma da başlatıldı. Dindar 

Muhafazakârların Boğaziçi olaylarına bakışında bu tartışmaların etkisi olmuş olabilir. 
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İşsizler, öğrenciler ve beyaz yaka çalışanlar öğrencilerin haklı olduğunu en fazla ifade eden çalışma 

kümeleri. Ev kadınları ve işçi/esnaf/çiftçi ise öğrencilerin haklı olduğu fikrini en az ifade eden 

çalışma kümeleri. Tüm çalışma kümeleri içerisinde öğrencilerin haklı olduğunu düşünenlerin, 

haksız olduğunu düşünenlerden daha fazla olduğunu da belirtelim.  

 

 
Görüştüğümüz kişilere “Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden 

olabiliriz; Siz kendinizi, kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz?” diye de 

soruyoruz. Bu soruya verilen cevap ile Boğaziçi’ndeki olaylara bakış da oldukça ilişkili.  

 

Etnik kimliğini Türk olarak belirtenler öğrencilerin haksız olduğu fikrini Kürt olarak belirtenlere göre 

daha yüksek oranda taşıyor. Kendi kimliğini Türk olarak belirtenlerin yüzde 61, Kürt olarak 

belirtenlerin ise yüzde 86’sı Boğaziçi öğrencilerinin haklı olduğunu düşünüyor.  

 

 
 

 

Etnisite sorusunda olduğu gibi bir de “Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan 

hangisiyle tarif edersiniz?” sorusuna verilen cevaplara göre incelediğimizde de kişilerin 

Boğaziçi’ndeki olaylara bakışında önemli düzeyde bir ayrışma yaşandığı görünüyor. Sofuların 

yüzde 65’i, dindarların da yarısı öğrencilerin haksız olduğunu düşünüyor. Kendini inançlı 
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olarak tanımlayan her 10 kişiden 8’i ise öğrencilerin kayyum atamasına karşı haklı bir talep 

gösterdiğini belirtiyor. İnançsız ve ateistlerinse neredeyse tamamı öğrencileri haklı buluyor. 

 

 
 

Son olarak Boğaziçi Üniversitesi olaylarına bakışı siyasi tercihe göre incelediğimizde Cumhur İttifakı 

seçmenlerinin bu konuda diğer tüm seçmenlerden ayrıştığını görüyoruz.  

 

HDP seçmenlerinin neredeyse tamamı, CHP ve İyi Parti seçmenlerinin yüzde 90’dan fazlası, kararsız 

olanların ve meclis dışındaki diğer partilerin seçmenlerinin yaklaşık olarak dörtte üçü 

öğrencileri haklı buluyor. Bu oran Ak Parti seçmenlerinde yüzde 17, MHP seçmenlerinde 

yüzde 32. Yine de, oy verdikleri partilerin bu konudaki pozisyonları son derece açıkken, oy 

verdikleri partiler gibi düşünmeyen seçmen kümesinin varlığından söz ediyoruz. Her 5 Ak 

Partili’den ve her 3 MHP’liden 1’i bu konuda oy verdikleri partilerden farklı düşünüyorlar ve 

öğrencilerin kayyum atamasına karşı haklı bir tepki gösterdiğini düşünüyorlar. 
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2.3. Boğaziçili Öğrencilere Yapılan Müdahaleye Bakış 

 

Kamuoyunda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemleri sırasında polisin müdahalesi ve çok 

sayıda öğrencinin gözaltına alınmasına ilişkin tartışmalar da yer aldı. Polis müdahalesi ve 

öğrencilerin gözaltına alınmasına ilişkin iktidar ve muhalefet kanadından birbirinden farklı 

yorumlar yapıldı. Biz de bu olaylara ilişkin ikinci bir soru olarak “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 

olaylar, polis müdahalesi ve gözaltılarla ilgili görüşünüzü en iyi hangisi açıklıyor?” sorusunu 

yönelttik ve iki ayrı görüş okuduk. 

 

Toplumun sadece yüzde 38’i “öğrenciler bunları hak etti, polis gereğini yaptı” yanıtını tercih ederken 

yüzde 62 ise “öğrenciler demokratik haklarını kullanıyor, polis müdahalesi haksızdı” yanıtını 

tercih ediyor. 

 

 

 

Gençlerin öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polis müdahalesinin haksız olduğunu 

diğer yaş gruplarına göre daha yüksek oranda düşünüyor. 18 – 24 yaş grubunda bulunan her 

10 kişiden 7’si öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polisin haksız müdahale 

ettiğini söylüyor. 33 – 48 yaş grubunda bulunan kişilerin yarısından fazlası polis müdahalesini 

haksız buluyor. 49 yaş ve üzerinde olan her 10 kişiden 6’sı da öğrencilerin demokratik 

haklarını kullandıklarından yana fikir beyan ediyor. 
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Eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin demokratik haklarını kullandıklarını ve polisin de haksız 

müdahalede bulunduğunu düşünenlerin oranı artıyor. Yine de lise altı eğitimlilerin yarısı “polis 

gereğini yaptı” derken, yarısı da polis müdahalesini haksız buluyor. Lise mezunlarının yüzde 

66’sı polis müdahalesini haksız bulurken, üniversite mezunu olan her 10 kişiden 8’i polis 

müdahalesini haksız buluyor. 

 

 

 

Hayat tarzına göre incelediğimizde ise kendini Modern olarak tanımlayan her 10 kişiden 9’unun polis 

müdahalesini haksız bulduğunu görüyoruz. Geleneksel Muhafazakârların çoğu polis 

müdahalesini haksız bulurken, Dindar Muhafazakârların çoğu öğrencileri haksız bularak 

polisin gereğini yaptığını düşünüyor. Geleneksel Muhafazakârlar arasında yüzde 44 olan 

polisin gereğini yaptığını düşünenlerin oranı, Dindar Muhafazakârlarda yüzde 70’e çıkıyor. 
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Öğrencilerin demokratik haklarını kullandıklarını çalışma grupları arasında en fazla işsizler, öğrenciler 

ve beyaz yaka çalışanlar ifade ediyor. Ev kadınları ve işçi/esnaf/çiftçiler ise öğrencilerin haklı 

olduğu fikrine en az katılanları temsil eden çalışma kümeleri. Ev kadınlarının yarıya yakını 

polis müdahalesini haklı buluyor. Beyaz yaka çalışanlar arasında da her 10 kişiden 3’ü “Polis 

gereğini yaptı” derken, her 4 öğrenciden 1’i de polis müdahalesini haklı buluyor. 

 

 

Polisin öğrencilere müdahalesine ve gözaltı işlemlerine dair görüşleri siyasi tercihlere göre 

incelediğimizde Cumhur İttifakı seçmenlerinin diğer tüm seçmenlerden ayrıştığını görüyoruz. 

Ak Parti seçmenlerinin yüzde 12’si polis müdahalesini haksız bulurken, bu oran MHP 

seçmenlerinde yüzde 25’e çıkıyor. CHP ve HDP seçmenlerinin neredeyse tümü polis 

müdahalesini haksız buluyor. İyi Parti seçmenleri arasındaysa yüzde 16’lık bir dilim polisin 
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gereğini yaptığını düşünüyor ve İyi Partililer arasında da polis müdahalesini haksız bulanlar 

ağırlık kazanıyor. 

 

 

 

Rektör atamasını doğru bulduğunu ve öğrencilerin haksız olduğunu söyleyenlerin yüzde 95 ile büyük 

çoğunluğu aynı zamanda öğrencilerin polis müdahalesini ve göz altıları hak ettiğini ve polisin 

gereğini yaptığını söylüyor. 

 

Öğrencilerin haklı bir tepki gösterdiğini söyleyenlerin ise yüzde 93 ile büyük çoğunluğu aynı zamanda 

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylarda öğrencilerin demokratik haklarını kullandığını ve polis 

müdahalesinin haksız olduğunu söylüyor. 
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3. TERİMLER SÖZLÜĞÜ 
 

Barometre raporlarında yer alan tüm bulgular, araştırmaların saha çalışmalarında görüşülen kişilerle 

yüz yüze yapılan anketlerde sorulan sorulara dayandırılmaktadır. Bazı sorular ve cevap 

seçenekleri sonrasında kısaltılarak veya basitleştirilerek, raporda gündelik dilde kullanılan 

terimlerle ifade edilmektedir. Örneğin kendini ne kadar dindar gördüğüne dair soruya 

cevaben “İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri” için, raporda kısaca 

“inançlı” ifadesi kullanılmaktadır. Bu bölüm hem Barometre raporunu eline ilk defa alanlar 

için, hem de terimlerle ilgili açıklamaya ihtiyaç duyanlar için hazırlanmıştır. İlk tabloda terimler 

ve açıklamaları, daha sonraki tablolarda bu terimlerin kaynağı olan soru ve cevap metinleri 

yer almaktadır. 

 

  AÇIKLAMA 

Arap: Kendi etnik kökenini Arap olarak tanımlayan kişi 

Dindar: Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dindar Muhafazakâr: Kendi hayat tarzını dindar muhafazakâr olarak tanımlayan kişi 

Geleneksel Muhafazakâr: Kendi hayat tarzını geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayan kişi 

İnançlı: İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

İnançsız: Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

Kürt: Kendi etnik kökenini Kürt olan tanımlayan kişi 

Modern: Kendi hayat tarzını modern olarak tanımlayan kişi 

Sofu: Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 

Türk: Kendi etnik kökenini Türk olarak tanımlayan kişi 

Zaza: Kendi etnik kökenini Zaza olan tanımlayan kişi 

 

3.1. Terimlerin Kaynağı Olan Soru ve Veriler 

 

Kendinizi, hayat tarzı bakımından aşağıda sayacağım üç gruptan hangisinde sayarsınız? 

Modern 

Geleneksel Muhafazakâr 

Dindar Muhafazakâr 

 
 

Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, ama değişik etnik kökenlerden olabiliriz; Siz kendinizi, 

kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz? 

Türk 

Kürt 

Zaza 

Arap 

Diğer 
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Dindarlık açısından kendinizi aşağıda okuyacaklarımdan hangisiyle tarif edersiniz? 

Dinin gereklerine pek inanmayan biri 

İnançlı ama dinin gereklerini pek yerine getiremeyen biri 

Dinin gereklerini yerine getirmeye çalışan dindar biri 

Dinin tüm gereklerini tam yerine getiren dindar biri 
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