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Aşk, Evlilik ve Din: UCSB’nin İran, Mısır, Tunus ve Türkiye Anketine  
Kısa Bir Bakış 

 
İran, Mısır, Tunus ve Türkiye’de 15.000’den fazla kişi Facebook veya bloglar 
üzerinden anketimize anonim olarak cevap verdi. Söz verdiğimiz üzere anket 
katılımcılarına anket sonuçlarına dair kısa bir bakış sunuyoruz. Aşağıdaki tablolar 
sonuçları ülkeler özelinde göstermektedir. 
 
Anketimizi cevaplayanların büyük çoğunluğunu  gençler oluşturdu, toplam 
katılımcıların üçte ikiden fazlası 18 – 33 yaş aralığındaydı. 
 

 
Ülkeler 

Toplam Tunus İran Türkiye Mısır 
Yaş 
aralıklarına 
göre 
düzenlenmiş 
gruplar 

19-23 %40.4 %15.0 %43.6 %51.4 %38.9 
24-28 %25.9 %31.2 %18.9 %42.1 %31.3 
29-33 %13.8 %30.0 %11.8 %4.4 %14.0 
34-38 %9.4 %11.2 %8.5 %1.1 %6.8 
39-43 %4.8 %5.4 %6.4 %0.6 %3.8 
44-48 %3.1 %3.4 %4.5 %0.1 %2.5 
49-52 %1.6 %2.1 %2.9 %0.1 %1.4 
53-62 %0.9 %1.1 %2.8 %0.1 %1.1. 
63-72 %0.1 %0.4 %0.7 %0.0 %0.3 

Sayı 3546 3597 3043 5259 15445 
 
Ankette yer alan soruların hassasiyeti nedeniyle, kadınların ankete cevap 
vermekte çekinceli davranabileceklerini düşünmüştük. Gerçekte ise katılımcıların 
yarısı kadındı. 
 

 
Ülkeler 

Toplam Tunus İran Türkiye Mısır 

Cinsiyet Erkek %49.9 %51.9 %39.7 %56.2 %50.5 

Kadın %50.1 %48.1 %60.3 %43.8 %49.5 
Sayı 3751 3614 3122 5386 15873 
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Anket katılımcılarının dörtte biri ile yarısı arası öğrenimine lisans veya yüksek 
lisans seviyesinde devam etmekteler. 
 

 
Ülkeler 

Toplam Tunus İran Türkiye Mısır 
Şu anda 
öğrencisi 
misiniz? 

Öğrenci 
değilim. %59.4 %41.4 %63.5 %42.2 %50.4 
Evet, 
Ortaöğretim 
kurumunda. %10.1 %0.7 %4.9 %3.3 %4.7 

Evet, teknik 
lisede. %2.1 %0.4 %2.2 %1.6 %1.6 
Evet, İlahiyat 
Fakültesi, 
Ruhban Okulu 
veya Dini 
Eğitim 
Kurumunda. %0.7 %0.1 %1.0 %0.4 %0.5 
Evet, 
yüksekokul 
veya 
üniversitede. %20.9 %21.9 %25.6 %41.4 %29.2 
Evet, yüksek 
lisans veya 
doktora. %6.9 %35.5 %3.0 %11.1 %13.7 

Sayı 3601 3201 2948 5216 14966 
 
Ancak katılımcıların eğitim seviyesi yüksekliğinin seküler dünya görüşüne sahip 
oldukları anlamına gelmediğini ekleyelim. Aksine, katılımcıların tamamına 
baktığımızda, üçte ikisinin Kuran’ın Tanrı kelamı olduğuna ve her açıdan 
doğruluk taşıdığına inandığını görmekteyiz. 
 
 Cinsiyet 

 Toplam Erkek Kadın 
Dininizin kutsal 
kitabının  Tanrı 
kelamı 
olduğuna 
inanıyor 
musunuz? 

Evet, her açıdan doğru, 
içerdikleri kelimesi kelimesine 
takip edilmeli. 

 
%71.6 

 
%72.0 

 
%71.8 

Evet, her açıdan doğru fakat her 
zaman kelimesi kelimesine takip 
edilmemeli, anlamı her nesil için 
yeniden yorumlanabilir. 

 
%17.6 

 
%17.3 

 
%17.4 

Evet, başta dini konularla ilgili 
olarak doğru fakat diğer 
konularla ilgili yanlışlar içerebilir.  

 
%4.2 

 
%3.8 

 
%4.0 

Hayır, Tanrı kelamı değil.  
%6.7 

 
%7.0 

 
%6.8 

Sayı 4812 4924 9736 
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Bekâr katılımcıların yarısına yakını şu anda bir ilişkinin içerisinde olduklarını 
belirttiler. 
 
 Ülke 

Toplam Tunus İran Türkiye Mısır 
Şu anda bir 
ilişkiniz var 
mı? 

Evet %50.4 %41.5 %43.7 %47.2 %46.2 
Hayır %49.6 %58.5 %56.3 %52.8 %53.8 

Sayı 2609 2212 1873 4128 7926 
 
İlişkisi olduğunu söyleyenlerin yarısından fazlası da aşık olduklarını belirttiler. 
 
 Ülke 

Toplam Tunus İran Türkiye Mısır 
Aşık mısınız? 

Hayır %46.1 %44.1 %57.5 %38.4 %45.4 
Evet %53.9 %55.9 %42.5 %61.6 %54.6 

Sayı 1805 1917 1624 2580 7926 
 


