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ÖZ 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN GÜVENİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARA�TIRMA VE 
ORDU MİLLET GELENEĞİ 

CAHİT PEHLİVAN 

 

Bu araştırmanın amacı; toplumun temel ihtiyaçlarından biri olan güvenlik ihtiyacını 

karşılayan orduya, toplumun güven düzeyini belirlemek oluşturmaktadır. Bunun yanı 

sıra devletin diğer kurumlarına olan güveniyle ilgili sorulara da ölçekte yer verilerek, 

bir anlamda devletin kurumları aracılığıyla birey ve toplumun devlete güveni 

ölçülmeye çalışılmıştır. Çünkü devlet; kurumları aracılığı ile işleyen bir sistemdir. 

Ayrıca araştırmada, araştırmaya katılan bireylerin sosyal ve ekonomik yapılarına 

yönelik sorulara da cevap aranmıştır. Toplumun genel güven düzeyinin bireylerin 

sosyal ve ekonomik özelliklerine göre farklılaşabileceği düşünülmüştür. 

Araştırmayla ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra, güven kavramı, güven türleri 

ve ordu kavramı incelenmiştir. Araştırmada teorik anlamda kurum temelli güvene ve 

toplumsal güvenle ordu kavramı ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma İstanbul’un 

Beşiktaş, Kağıthane, Eyüp ve �işli’deki 18 yaş ve üzeri rasgele seçilen bireylere 

uygulanmıştır. Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır. Örneklem büyüklüğü 600 

olarak hesaplanmıştır. Araştırma bulguları, bilgisayar ortamında oluşturulan veri 

sistemine aktarılarak yorumlamaları yapılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0,05 

olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, toplumun orduya güven 

düzeyinin oldukça yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan katılımcıların 

Cumhurbaşkanlığına ve hükümete de güven düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna 

varılmıştır. Aynı zamanda toplumun genel olarak kamu kurumlarına duyduğu 

güvende bir artış olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmaya bağlı olarak, toplum ile kamu 

kurumları arasında güven algısının, bu iki tarafı birbirine yaklaştırdığı söylenebilir. 
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ABSTRACT 

A RESEARCH ON THE RELIABILITY OF TURKISH ARMED FORCES AND THE 
TRADITION OF ARMY - NATION RELATIONSHIP 

CAHIT PEHLIVAN 

The goal of this study is to designate the confidence level of society to army which 

fulfill the security need of the society. On the other hand, the confidence of 

individuals and society has been tried to evaluate through government agencies by 

giving place to the related questions with confidence of goverment to its other 

agencies. Because government is a system which process by dint of its agencies. 

Also, this study seeks for an answer to the question aimed at social and economical 

structure of the individuals who participate this research. It has been thought that 

general confidence level of society might differ according to the social and 

economical characteristics of individuals. 

After the literature scan related to this research has been accomplished, confidence 

concept, confidence types and army concepts has been analysed. In this research, 

army concept has been tried to associate to social confidence and agency-based 

confidence theoretically. This research has been applied to the individuals who are 

older than 18 by random selection in Beşiktaş, Kağıthane, Eyüp and �işli. This 

research is a descriptive research. Sampling size has been calculated as 600. 

Research findings are interpreted by transferring them to the data system which is 

created on computer environment. Significance level is accepted as 0.05 in this 

research. 

In consequence of obtained data analyse, it has been discovered that confidence 

level of society to army is quite high. On the other hand, it has been discovered that 

confidence level of society to Presidency and government is also quite high as. 

There is an increase on the confidence of society to public institutions has been 

identified as well. As a result of this research, we can say that confidence perception 

between society and public institutions keep society and public institutions together. 
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ÖNSÖZ 

Türkler, dünya tarihinde “Ordu-Millet” olarak tanınmış, binlerce de zafer kazanmıştır.  

Bu zaferlerin en anlamlısı Türk Milleti ile elele verip, Türk Kurtuluş Savaşını 

kazanmakla vücut bulan; laik, demokratik ve Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluşunun 90’ıncı yılına yaklaşırken, yüce Türk Milleti 

ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri ilelebet payidar kalacaktır.  

Ordumuz, gururlu tarihi ile haklı övünmesini yaparken çağdaş bilim ve teknolojiye 

açık eğitim sistemiyle dünyanın en güçlü ordusu olmayı kendisine, daima şiar 

edinmiştir. Devletimizin kurucusu, Büyük Önder, Lider ve Başkomutanımız Mustafa 

Kemal Atatürk’ün Türk Ordusu ile ilgili söylevlerinde veciz bir şekilde belirttiği gibi; 

“Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin bağımsızlığının, Türk Vatanının bölünmez 

bütünlüğünün, milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir. Dünyanın en disiplinli, 

fedakâr ve kahraman ordusudur. Kahramanlık, vatanseverlik ve fedakârlık 

Mehmetçik’te simgeleşmiştir.”Milletimizin bağrından doğan Türk Silahlı Kuvvetlerine 

duyulan güven ile moral ve motivasyonu artırıcı, milletiyle olan birlik ve beraberliğini 

kenetleyici etkinliklerden birisi olan “Ordu-Millet Elele” geleneğini ebediyete kadar 

sürdürmesi her daim istek ve temennimizdir. Silahlı Kuvvetlerimiz, Atatürk İlke ve 

İnkılâplarına bağlı, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 

Cumhuriyeti; çalışkan,  vatansever, fedakâr Türk Milletinin ordusuna karşı beslediği 

bu sonsuz güven, sevgi ve saygı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin omuzlarında daha 

nice yüzyılları geride bırakarak, sonsuza dek yaşayacağına inanç ve güvenimiz 

tamdır.  

Ordumuza duyulan güveni; sosyoloji, psikoloji, vd. bilim dallarında yer alan güven 

sözcüğünün geniş perspektifinden bu tez ile irdelemesi yapılmış olup, “Ordu ve 

Güven” kavramları akla geldiğinde önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim. 

Türk Milletinin her zaman ve her koşulda Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı duyduğu 

güvenin değeri hiçbir maddi meblağ ile ölçülemeyeceğinden; Ordumuz, Türk 

Milletinin geçmişten, günümüze kadar daima birlik ve beraberliğinin simgesi 

olmuştur/olacaktır. Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalı’nda yüksek lisansa 

başladığım ilk günden beri sosyal bilim temelimin oluşmasına katkıda bulunan, 

ufkumu açan, Ordu ve Asker ile Türk Toplumunda Güven Duygusunun nelere kadir 
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olabileceğini, sosyal sermaye sosyolojisinin temelini oluşturan “Ordu ve Güven” 

alanında çalışmam için fırsat veren ve yönlendiren değerli büyüğüm, Hocam Prof. 

Dr. Mustafa E. Erkal’a teşekkür ediyorum. Tezimin hazırlanıp sunum haline 

getirilmesinde büyük emek ve katkıları olan çok kıymetli ve değerli hocam Prof. Dr. 

Veysel Bozkurt’a teşekkür ediyorum. Ders aldığım ve yine tezimin hazırlanma 

aşamasında değerli katkıları olan Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Burhan 

Baloğlu’na ve Yrd. Doç. Dr. Filiz Baloğlu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca, yüksek 

lisansa başlamama vesile olan, çalışmalarımda sürekli cesaret ve destek veren, 

teşvik eden ve yardımlarını esirgemeyen sevgili arkadaşım, dostum Dr. Ercan 

Yavuz’a, Yüksek Mühendis M.Güçlü Aydıner’e ve Ahmet Seren Sungur′a  teşekkürü 

bir borç biliyorum. Alan araştırmam ve tez yazma dönemimde sabır ve anlayışla 

davranan, anket uygulamalarına yardımcı olan ve her yönden destekleyen sevgili 

eşim Kamile Pehlivan’a ve çocuklarım Betül ile Anıl’a sonsuz teşekkür ediyorum. 
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GİRİ� 

Hemen hemen bütün insanlar yaşamlarını diğer insanlarla yakın ilişki içinde 

geçirmektedirler. Ayrıca bu ilişki yakın aile üyeleriyle sınırlı olan bir ilişki değildir. 

Bireyin sadece kendi ailesiyle birlikte, diğer bireylerden ayrı ve uzakta yaşaması 

oldukça güç bir durumdur. Diğer hiç bir canlı grubu; insan toplumu kadar karmaşık 

ve büyük değildir. İnsanı toplumsal bir tür olarak ifade etmek yeni bir yaklaşım 

değildir. Araştırmacılar insanların neden topluluklar oluşturdukları sorusuna cevap 

bulmaya çalışmışlardır. İnsan; toplumda yarar, huzur ve korunma aramaktadır. 

Doğal olarak bireyler toplumu, sadece toplum için istememektedir. Bireyler toplum 

içinde olmakla bazı saygınlıklar ve çıkarlar da sağlamaktadır1. Bu çıkarlardan biri 

bireylerin diğer bireylerden veya diğer bireylerin oluşturdukları örgütler sayesinde 

kendisine veya yakınlarına karşı gelebilecek tehditleri ortadan kaldırmaktır. Yani 

bireyin kendini güvende hissetme çabasıdır.    

Öte yandan insan ilişkilerinin geleceği ile ilgili farklı yaklaşımlar ileri süren 

düşünürlerde vardır. Bireyler sosyal ilişkilerinde arkadaşlarını geniş bir dostlar 

topluluğu arasından seçmektedir. Michael Gurevitch yaptığı bir araştırmada bir grup 

kişiden yüz gün içinde ilişki kurdukları kimseleri gözden kaçırmayıp izlemeleri 

istenmiştir. Araştırmaya katılan kişiler, ortalama beş yüz kişilik isim listeleri 

vermişlerdir. Dostlar arasındaki iletişimle ilgili önemli deneyler yapan bir başka 

araştırmacı Stanley Milgram her Amerikalı’nın beş yüzle, iki bin beş yüz arasında 

değişen bir tanıdıklar topluluğuna sahip olduğunu ileri sürmektedir. Nebraska’da 

yapılan bir başka araştırmada otuzdokuz evli çifte dostlarını sıralamaları istenmiştir. 

Amaç, aile dostlarını seçmede eşlerden hangisinin etkili olduğunu araştırmaktır. 

Araştırmada her çift yaklaşık olarak yedi dost belirleyebilmiştir. Birey olarak 

alındığında ise evli çiftlerin arkadaş sayılarının yediyle on dört arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Söz konusu arkadaşların önemli bir bölümünün yakın çevrede 

bulunmamasıdır. Kadınlar yer değiştirmelere rağmen eski dostlarıyla ilişkileri devam 

ettirmektedir. Erkekler ise dostlukları koparmada kadınlardan daha istekli 

                                                
1 Jody Lynn FREEDMAN, David O. SEARS, Jim Merrill CARLSMITH, Sosyal Psikoloji , 
Çev. Ali Dönmez, Ankara, İmge Kitabevi, 2003, s.68. 



2 

 

davranmaktadır2.  Burada ifade edilmek istenen temel nokta insanların sürekli yer 

değiştirdikleri ve dostlukların, dolayısıyla toplumsal ilişkilerin hızla değiştiği 

gözlenmektedir. Toplumsal ilişkilerin hızla değişmesi elbette bireyler ve aileler 

arasındaki ilişkiyi de etkilemektedir.  

 1990 yılında yapılan “Dünya Değerler Araştırması”na göre Türkiye, dünya ülkeleri 

arasında güven düzeyinin en düşük olduğu ülkelerden biri olarak belirlenmiştir. 

“Çoğu insana güvenirim”, diyenlerin oranı %10’dan 1997’de ise % 6,5’e gerilemiştir.  

İnsanların birbirlerine güven duygusu % 35 azalmıştır. Bu araştırmaya göre Türkiye, 

Brezilya’dan sonra insanların birbirlerine en az güvendiği ülke konumundadır.  

Güven bir duygudur. Duyguların somut olarak ifade edilmesi kuralı soyutluk düzeyi 

oldukça yüksek olan güven kavramı içinde geçerlidir. Güvenin kişilerarası ilişkilerde 

ve toplumsal ilişkilerde varlığı veya yokluğu hemen kendini hissettirmektedir.  Gerek 

kişisel gerekse toplumsal hayatta insanlık tarihi kadar geçmişi olan bir duygudur. 

Toplumsal ve bireylerarası ilişkilerin şekillenmesinde güven büyük öneme sahiptir. 

Güven; karşı tarafa korkmadan, çekinmeden, kaygılanmadan, bağlanma duygusu, 

hissetmedir. Güven bireyin bir kuruma veya başka bir bireye karşı motive olabilme 

davranışıdır. Genel olarak güven kavramı üç boyutludur. Birey ya kendine güven 

duymakta ya da diğer bireyler tarafından güvenilir olarak ifade edilmektedir, son 

olarak da birey başkalarına güven duymaktadır. Bireyin kendine güven duyması, 

güvenin diğer boyutlarının gerçekleşmesinde önem taşımaktadır. Kendine güvenin 

nedenleri, bireyin karakteristik özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi, bireyin 

yetiştiği toplumsal çevreden, almış olduğu eğitimden veya tecrübelerinden 

kaynaklanabilir. Başka bireyler tarafından güvenilir olarak ifade edilmek, bireyin 

diğer bireylerin beklentilerine yönelik davranmasıdır. Güvenilir olan sadece bireyler 

olmamakta, bireylerin örgütlenmeleri sonucu ortaya çıkan kurumlar da 

olabilmektedir. Kurumlara (örgütlere) güven; karşılıklı işbirliğine dayanmakta, 

karşılıklı çıkarlarda güveni artırmaktadır. Bireylerin yaşadıkları toplumda karşılıklı 

olumsuz davranışlar ilişkileri bozmakta ve bireyler endişelenmektedir.      

                                                
2 Alvin TOFFLER, Gelecek Korkusu �ok , Çev.Selami Sargut, Ankara, Altın Kitaplar 
Basımevi, 1981, s.108. 
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Kurumsal güven; bireylerin kurumdan beklentilerinin en yüksek seviyeye çıktığı anda 

veya olağan dışı durumlarda varlığı ilgili bireylere önemli bir rahatlık sağlamaktadır. 

Kurumun önceki zamanlarda, bireylerin ihtiyacını karşılaması ve bu ihtiyaca yine 

aynı duyarlılıkla karşılık verebileceğine inanması kuruma güvenilirliği artırmaktadır. 

Bir anlamda kurumun güvenilirliğinin tarihsel geçmişi ve kurumun ilgili kişilere daha 

önce vermiş olduğu vaatleri yerine getirip getirmemesi büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca, güvenilirliği etkileyen bir başka etken de kurum yöneticilerin mesajlarının 

ilgililer tarafından nasıl algılandığıdır.  Kurumların (kamu veya özel sektör kurumu) 

temel amacı mal veya hizmet üreterek insanların ihtiyaçlarına cevap vermeye 

çalışmaktadır. Güven veya güvenlik ihtiyacı da diğer ihtiyaçlar kadar önem arz 

etmektedir. 

Toplumlar; bilgili bireylerden oluştuğu takdirde o toplumda güven ortamı artacaktır. 

Bir toplumda güven ortamının oluşmasını engelleyen faktörlerden biri bilgisizliktir. 

Bilgisizlik kişinin kendisinden kaynaklanabildiği gibi, aile ve toplumsal etkenlerden 

kaynaklanabilir. Bilgili bireyler öncelikle ailede, toplum hayatı içinde yer alan 

örgütlerde ve genel olarak da toplumda güvenin yaygınlaşmasına neden olabilir.  

Birçok araştırmacı güvenin önemini vurgulamasına rağmen, açık ve evrensel bir 

tanım akla gelememektedir. Bu anlaşılmazlık literatürde karmaşıklığa sebep olmakla 

birlikte, güven konusunun anlaşılmasında yeterince ilerleme sağlanamamasına yol 

açmıştır. Güven; bir kişinin, kendini bir başka kişiye veya topluluğa karşı 

savunmasız bırakma eğilimidir. Bu bağlamda güvensizliği tanımlamak gerekirse, bir 

topluluğa karşı birinin kendisini savunmasız bırakma eğilimi olarak 

tanımlanmaktadır. Güvenin kazanılması kadar önemli olan bir başka konu da 

kazanılan güveni kaybetmemektir. Güvenin sürdürülmesi hem bireyler hem de 

örgütler açısından oldukça zor bir süreçtir. Güvenilirlik kaybına uğramış biri veya bir 

örgüt, artık başka bireylere veya örgütlere zarar veremez. Çünkü diğer birey ya da 

örgütler zarar verici örgüt ya da bireylere yönelik olarak bilgi edinmiştir3. Burada 

ifade edilen topluluk, bireylerin bir amacı gerçekleştirme uğruna bir araya geldikleri 

kurumu (örgütü) ifade etmektedir. Güven, genel olarak çok farklı şekillerde 

                                                
3 David ALLEN, Tom WILSON, “Vertical Trust/Mistrust During Information Strategy 
Formation”, International Jounal of Information Management , 2003, V:23, pp.223-237. 
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sınıflandırılmasına rağmen bu araştırmada benimsenen sınıflandırma biçimi 

bireylerin birbirine güvenleri, yani bireysel güven, bireyin ait olduğu bir örgüte 

güveni,  bireylerin hizmet aldığı kurumlara güveni, kurumsal güven veya bireylerin 

topluma güveni şeklinde ele alınmıştır. Toplumsal güven; iki farklı güven türünü 

kapsamaktadır. Bunlardan birincisi; bireylerin toplum içindeki ilişkilerini etkileyen 

güven türü; ikincisi ise, toplumun; toplumu oluşturan ve topluma hizmet veren 

kurumlara güvenidir.   

Ordu ve askerlikle ilgili olarak yapılan çalışmalara kaynaklık eden en önemli esere 

sahip olan Huntıngton’dan bu çalışmada faydalanılmıştır. Huntington 18.yy askerlik 

düşüncesinin nitelikleri açısından profesyonel olmadığını ileri sürmektedir. Askerlik 

mesleğinin kökeni için kesin bir tarih verilmesi gerekseydi, Prusya Hükümeti’nin 

yayınladığı 6 Ağustos 1808 tarihli kararnamesinin tarihi verilmeliydi, demektedir. 

Bunun nedeni ise, kararnamenin içeriğinden kaynaklanmaktadır. Bu kararname ile 

askerlik daha profesyonel zemine oturtulmuştur. Kararnameye göre; “bir subayın 

mevkisini belirleyici tek unsur barış zamanlarında öğrenim ve bilgi; savaş 

zamanlarında ise üstün cesaret ve kavrayış olacaktır. Dolayısıyla ulusumuzun bu 

niteliklere sahip tüm fertleri en yüksek askeri makamlar için uygundurlar. Evvelce var 

olan tüm sınıf tercihleri ortadan kaldırılmış olup, kökenine bakılmaksızın her erkeğe 

eşit sorumluluk ve eşit haklar tanınmıştır.4” Bu kararname belli ailelere has olan 

asker olma imtiyazını ortadan kaldırmış ve profesyonel askerliğin önünü açmıştır. 

Huntington askerliğin profesyonel bir meslek olduğunu ileri sürmektedir. Askerlik 

mesleği belirli bir sürece dayanan eğitim ve öğretimin yanında tecrübe gerektiren ve 

bunlara bağlı olarak uzman olmayı gerektiren bir meslektir. Diğer yandan, askerlik 

mesleğinin ikinci temel özelliği ise, toplumun yaşam ve güvenliği için gerekli ve 

hayati öneme sahip olmasıdır. Askerliğin üçüncü özelliği ise, aynı duygu ve 

düşünceleri paylaşan bireylerden oluşan bir birlik içinde, kendilerini bu grubun bir 

parçası olarak görenler tarafından yerine getirilmesidir. “Askerlik profesyonel bir 

meslektir. Askerliği profesyonel diğer mesleklerden ayıran temel farklılıklardan ilki; 

                                                
4 Samuel Phillips HUNTINGTON, Asker ve Devlet: Sivil – Asker İlişkilerinin Kuram ve 
Siyasası , Çev.Uğur Kızılaslan, İstanbul, Salyongoz Yayınları, 2004, s.41. 
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askerlikte maddi gereksinimlerin önceliğinin daha az oluşu ve bir meslekten ziyade 

bir yaşam biçimi oluşudur5”.  

Askerlik mesleğinin yerine getirildiği kurum ise; ordudur. Ordu bir kurum, bir örgüt 

olarak ele alındığında,  topluma hizmet vermesi noktasında, kurum temelli güvenden 

veya toplumsal güvenden bahsetmek mümkündür. Kurum temelli güven; kurumun 

üyelerinin kuruma olan güveniyle ilgili bir güven türü değildir. Daha çok bu kuruma, 

kurumla ilişkisi olan üçüncü kişilerin ve diğer kurumların duyduğu güveni ifade 

etmektedir. Toplumu, sosyolojik anlamda kalabalıktan ayıran en temel özellik, 

toplumun örgütlenmiş olmasıdır. Toplumun örgütlenmesi bir anlamda devlet denilen 

yapıyı meydana getirmektedir. Devletin işleyişi ise, kurumları aracılığı ile 

oluşmaktadır. Bu kurumlar; genel olarak bütün dünyada toplumun vergileri ile 

faaliyetlerini yürütmektedir. Toplumu oluşturan bireyler, devlete verdikleri vergileri 

karşılığında bu kurumlardan hizmet beklemektedir. Bu kurumlar topluma verdikleri 

hizmet bakımından değerlendirildiğinde birçok hizmet türünden söz edilebilir. Bu 

hizmet türlerinden biri güvenlik hizmetidir. Toplum malının ve canının devlet 

tarafından korunmasını beklemektedir. Bu beklenti toplumlarda tarih boyunca var 

olmuştur. Devletlerin rejim biçimi veya anlayışı ne olursa olsun, toplum güvenlik 

hizmeti beklentisini her zaman taşımaktadır. Güvenle ilgili birçok araştırma 

yapılmıştır. Bu çalışma güvenin toplumsal boyutunu ele alan, toplumun en temel 

kurumlarından olan orduya güveniyle ilgili bir çalışmadır. Ordu’ya güveni tek başına 

ele almak yerine; toplumun diğer kurumlarına olan güven duyguları da tezde 

araştırılmıştır.  

 

                                                
5 İlker BA�BUĞ, “Sivil-Asker İşbirliği”, Silahlı Kuvvetler Dergisi , 2009, S:401, s.6. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1 GENEL KAVRAMLAR   

1.1 Sosyoloji ve Harp Sosyolojisi Kavramları 

Sosyoloji bir sosyal ilimdir. Sosyolojinin hareket alanı toplumun bütünüdür. 

Toplumun bütününü inceleyen sosyoloji ilmi olmasına rağmen, diğer sosyal ilimlerce 

de ele alınan bazı konular sosyoloji ilminin konusudur. Bu bağlamda sosyoloji sosyal 

ilimlerin bir şemsiyesidir. Tarih, iktisat, edebiyat, antropoloji, hukuk coğrafya gibi 

ilimlerin gelişebilmesi bir anlamda sosyoloji ilminin gelişmesine bağlıdır. Sosyoloji 

ilminin tarihi, insanlık tarihi ile birlikte başlamıştır. Sosyolojiyi sosyal olayların ve 

beşeri ilişkilerin ortaya çıkışıyla başlatanlar olduğu gibi, 18’inci ve 19’uncu yy. 

başlatanlarda vardır. En baskıcı insan topluluklarından en çağdaş insan 

topluluklarına kadar, insanın sosyal bir varlık olarak ortaya çıkışı sosyolojiye imkân 

sağlamış ve bu ilmin doğuşunu hazırlamıştır6. Sosyolojinin kökenini, 1789 Fransız 

Devrimi′ne ve Avrupa′da Sanayi Devriminin ortaya çıkışına eşlik eden bir dizi 

değişmelere dayandırılmaktadır. Bu siyasal ve ekonomik değişmeler sebebiyle 

geleneksel yaşam biçimleri çözülmeye başlamıştır. Bu nedenle düşünürleri hem 

doğal dünyaya hem de sosyal dünyaya yönelik araştırmalar yapmaya itmiştir. Bir 

anlamda sosyoloji toplumsal yeniden üretim ile toplumsal dönüşüm arasındaki 

dengeyi inceleyen bir ilim olarak ele alınmıştır. Toplumsal yeniden üretim, 

toplumların zaman içinde nasıl yürüyüp gittikleri ile ilgilenmezken, toplumsal 

dönüşüm, toplumların yaşadıkları değişimle ilgilenmektedir7. Sosyoloji ilmiyle daha 

yakın ilişki içinde olan sosyal psikoloji, psikoloji ve yönetim gibi bilimlerde 

sosyolojiden doğrudan yararlanan bilimler olarak değerlendirilebilir. Hatta bu 

bilimlerle sosyoloji birçok ortak konuyu inceleme noktasında kesişmektedir. Sosyal 

psikoloji; bireyin toplumsal davranışının sistemli bir şekilde incelenmesi olarak ifade 

edilmektedir. Bireyin başka insanları nasıl algıladığı, karşılıklı bireylerin nasıl tepki 

gösterdikleri, bireylerin toplumsal durum ve ortamlardan nasıl etkilendikleri üzerinde 

                                                
6 Mustafa ERKAL, Sosyoloji: Toplum Bilimi , 13. bs, İstanbul, Der Yayınları, 2006, s.3.  
7 Anthony GIDDENS, Sosyoloji , Çev. Hüseyin Özel, Ankara, Ayraç Yayınları, 2000, s.7. 
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duran bir bilim dalıdır8. Sosyoloji, toplumda ne olması gerektiğinden daha ziyade, 

neler oluyor sorusuna cevap aramaktadır. Sanayi toplumuna geçişin gerçekleştiği 

her ülkede sosyolojinin gelişmesi bir sosyal ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Sosyoloji 

zamanla sosyal hareketleri ve sosyal kurumları da inceleyen araştıran bir bilim dalı 

olmuştur. “sosyoloji, sosyal gerçekleri, ampirik (deneye dayalı) esasta gözleme tabi 

tutmak ve metodik olarak işlemek görevini yüklenmiştir”9. 

Sosyoloji, genelde topluma işleyen bir bütün olarak bakmaktadır. Bu nedenle toplum 

karmaşık işleyen bir mekanizmadır. Bu yapının işleyişinde meydana gelen değişme 

eğilimleri ve yapının bizatihi kendisi sosyolojinin görevidir. Sosyolojinin topluma 

genel bütüncü bakışı toplumun ihtiyaçlarını karşılamamıştır. Yerleşik hayata geçiş, 

sanayileşen ve sanayileşmenin bir sonucu olan şehirleşme süreci ile ortaya çıkan 

değişme ve farklılaşmalar, genele çeşitli ihtisas alanlarından bakmayı gerekli 

kılmıştır10. Bir anlamda toplum hayatında meydana gelen sosyal değişmeler ve yeni 

gelişmeler bu durumu zorunlu hale getirmiştir. Bundan dolayı iktisat sosyolojisi, 

hukuk sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, sanayi sosyolojisi vb. özel sosyoloji dalları 

ortaya çıkmıştır.  Aslında hem genel hem de özel sosyoloji dalları birbirini 

tamamlamaktadır11.  Harp her şeyden önce sosyal bir olaydır. Harp belirli toplumlar 

arası sosyal bir çatışmadır. Harbi toplumlararası bir sosyal çatışma şeklinde tarif 

eden görüşlerde vardır. Harp yere, zamana ve olaya konu olan farklı toplumlara 

göre değişen ve mutlaka bir sosyal çevre içinde ondan ayrı düşünülemeyen bir 

sosyal olaydır. Ülkeler arasındaki harplerin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar; bir fikri, 

bir dini, bir milli ülküyü üstün kılma veya ona hayat tanıma, başka bir ülkenin yeraltı 

ve yerüstü kaynaklarını ele geçirmek maksadıyla yapılmaktadır. Harbi doğuran 

sebepler ve sonuçlar bakımından her harbin bir sosyal boyutu vardır. Harbe 

katılmak, bireyin iradesi ile ilgili değildir. Harp toplumun kolektif katılımını 

gerektirmektedir. Harp sosyolojisi ile harp tarihi arasında çok yakın ilişkilerden 

                                                
8 Jody Lynn FREEDMAN, David O. SEARS, Jim Merrill CARLSMITH, Sosyal Psikoloji , 
Çev. Ali Dönmez, Ankara, İmge Kitabevi, 2003, s.17. 
9 Mustafa ERKAL, Sosyoloji: Toplum Bilimi , 13. bs, İstanbul, Der Yayınları, 2006, s.6. 
10 Mustafa ERKAL, Harp Ekonomisi , İstanbul, T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Harp 
Akademileri Komutanlığı, Harp Akademileri Basımevi, 1985, s.65. 
11 ERKAL, a.g.e., s.7. 
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bahsetmek mümkündür. Tarih, harp sosyolojisine veri sağlayan bir laboratuardır. 

Harp sosyolojisi ile ilgili her araştırma bir zaman boyutunu gerektirdiğinden, harp 

tarihinin özellikleri gelecek içinde ışık tutacaktır12.  Harp, birçok ülkede “ordu” 

önderliğinde yürütülür. Ordunun, harp ilanı öncelikle toplumu temsil eden sivil ve 

siyasi iradeye bağlıdır. Sivil ve siyasi irade toplumdan destek almadan harp ilanına 

kalkışmaz. Harp ilanı ve harp esnasında toplumun sivil ve siyasi iradenin yanı sıra 

orduya da güven duyması gerekmektedir. Bu bağlamda ordu ve güven kavramları, 

hem harp sosyolojisi hem de kurumlar sosyolojisi kapsamında ele alınmalıdır.  

1.2 Güven Kavramı 

Güven, herkes tarafından anlaşıldığı düşünülen buna rağmen açıklanması ve 

tanımlanması zor kavramlardan biridir. Kavramın tanımlanmasının zorluğuna 

rağmen Baier kavramın önemini şu şekilde ifade etmektedir. “Hava gibi kıt ya da 

kirlendiğinde önemsediğimizi bir şeydir”13.  Uslaner’e göre genel güven; “bir çeşit 

güvendir ki, daha önceki tecrübeleri temel almaz, bireyi bilmediği, tanımadığı 

insanlara yöneltir. Genel güven için ortalama sosyal güven ve anlık sosyallik bazen 

alternatif kimlik olarak kullanılmaktadır. Genel güven sosyal sermayenin en önemli 

belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir”14.  

Güven kavramı ile ilgili yapılan araştırmalarda en sık vurgulanan düşünce kavramın 

tanımlanmasındaki güçlüktür. Tanımlanmadaki bu güçlüğün çeşitli nedenleri vardır. 

Bunlardan biri güvene delil bulmanın oldukça zor olmasıdır. Yani güvenin soyut bir 

kavram oluşudur. İkincisi ise güven kavramı birçok bilim dalının araştırma konusu 

olmuştur. Bu bilim dallarından bazıları sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, teoloji, 

antropoloji, yönetim ve tarihtir. Her bilim dalının güven kavramına yaklaşımı da 

farklılık göstermektedir. Sosyal psikoloji alanındaki araştırmalar, bireyin,  üyesi 

olduğu örgüte güvenini, sosyoloji alanındaki çalışmalar ise toplumun bir üyesi olan 

                                                
12 Mustafa ERKAL, a.g.e., s.76. 
13 Niyazi ÖZER vd., “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Algıları”, Ege Eğitim 
Dergisi , 2006, ss.103-124. 
14 Mehmet BAC , “Generalized Trust and Wealth”, International Review of Law and 
Economics , V:29, 2009, pp.46-56.  
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bireyin topluma ve toplumu oluşturan kurumlara güvenini araştırmışlardır15. Farklı 

disiplinlerin ortaya koydukları bu farklı bakış açılarını çeşitli araştırmacılar üç temel 

grupta birleştirerek ele almışlardır. Güvenin kişiliğin köklerinden kaynaklandığını ileri 

süren kişilik kuramcılarının yaklaşımı şu şekildedir. Kişinin sosyal ve psikolojik 

geçmişi, güven kavramına yönelik tutumunu belirlemektedir. Güven kavramı ile ilgili 

ilk araştırmalar, kişilik teorisyenleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Kişilik psikologları 

genel olarak güveni inanç, beklenti veya kişiliğin içinde var olan his ve o kişinin 

gelişimi sırasında ortaya çıktığını ileri sürmüşlerdir16. 

Özellikle 1980 sonrasında ise kavram örgüt teorisi, yönetim ve örgütsel davranış 

alanlarındaki araştırmalara da konu olmaya başlamıştır. Güven kavramını 

tanımlamaktan daha ziyade koşulları ve güvenin belirleyicileri üzerinde çalışmanın 

daha yararlı olacağı savunulmuştur17. Sosyal psikologlar güveni iş ve eylem 

sırasında başkalarının davranışları hakkındaki beklentiler olarak tanımlamışlar, 

güvenin gelişmesini ve sürdürülmesini hızlandırmaya veya yavaşlatmaya hizmet 

eden kurumsal faktör olarak iletişimi belirlemişlerdir18. Güven karar verme sürecini 

de etkileyen temel eğilimlerden biridir. Özellikle aşırı güven eğilimi bu süreçte etkili 

olmaktadır. 

Sosyologlar ise; güvenin örgütsel bir gerçeklik olduğunu ileri sürmektedir. 

Sosyologlar güveni örgüt içi, örgütler arası, bireyin örgüte duyduğu güven şeklinde 

değerlendirmektedirler. Güven kavramı ile ilgilenen sosyal psikologlar ise, 

bireylerarası ilişkilere yoğunlaşmışlardır. Kişilerin birbirleriyle ve grupla ilişkilerinde 

güveni oluşturduklarını veya mevcut güveni ortadan kaldırdıklarını savunmuşlardır19. 

Kavramın tanımlanmasında fikir birliği olmamasına rağmen farklı dallardaki 

                                                
15 İpek Kalemci TÜZÜN, “Güven, Örgütsel Güven ve Örgütsel Güven Modelleri”, 
Karamano ğlu Mehmet Bey Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , S:13, 2007, s.100. 
16  Sonja GRABNER, Ewald KALUSCHA, “Emprical Research in On-line Trust: A Review 
and Critical Assessment”, Human-Computer Studies , V:58, 2003, pp. 783–812. 
17 Larue T. HOSMER, “Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and 
Philosophical Ethics”, Academy of Management Review , V:20, 1995, pp. 379–403. 
18  Sonja GRABNER, Ewald KALUSCHA, a.g.m., p.p. 783-812. 
19 Roy J. LEWICKI, Barbara B. BUNKER, “Developing and Maintaining Invert 
Relationships, Trust in Organizations: Frontiers of  theory and Research ”, Thousand 
Oaks, Sage Publications, 1996, pp. 114–139. 



10 

 

araştırmacılar insan sorunlarının açıklanmasında güvenin önemi hakkında hem 

fikirdirler. Ancak, herkesçe kabul görmüş güvene ait bir tanımın eksikliği ortadadır20. 

Sosyoloji sözlüğünde ise “güven” kavramı toplumsal işbirliği için vazgeçilmez bir öğe 

ve toplumsal işbirliği ile dayanışmayı sağlayan en önemli faktör olarak 

tanımlanmaktadır21. “Güven” veya “güvenlik” kavramı nesnel ve öznel olarak iki farklı 

şekilde tanımlanabilir. Bunlardan  “tehlikenin olmaması durumu” nesnel tanım, 

“tehlikenin olmadığına ilişkin bireysel inanç ve huzur” öznel tanımdır22. Dilimizde bu 

iki tanım için “emniyet” ve “güvenlik” kavramları kullanılmaktadır. “Emniyet” 

çoğunlukla nesnel olarak tehlikenin olmaması durumunu ifade ederken, “güvenlik” 

kavramı öznel bir anlam taşımaktadır. 

Türk Dil Kurumu “güven” kavramını , “bir şeye, kişiye ve kendine karşı duyulan bel 

bağlama hissi, itimat, emniyet hissi, emin olma hali” şeklinde tanımlamaktadır. Bu 

anlamı dikkate alındığında kişinin güvenlik ihtiyacını karşılayabilmesi yani güvende 

olduğunu hissedebilmesi için söz konusu nesne veya özneye güvenmesi “itimat 

etmesi”, ona dayanarak kendisini emniyete alması gerekmektedir23. Keza köklü 

dillerden Arapça ve İbranice incelendiğinde “güven” kavramına yakın olan “emin” ve 

“emuna” kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. Örneğin; Yahudiler ve Müslümanlar 

duaların sonuna “amen/âmin” sözcüğünü ekleyerek tanrıya olan inançlarını ve 

onlara olan güvenlerini ifade etmektedirler24. Aynı kelime kökünden gelen iman 

sözcüğü ise içerisinde teslimiyet ve güven barındırmaktadır. Bir anlamda iman, 

güven, emniyet kişinin belirsizliklere karşı daha güçlü olana kendini teslim etmesi 

ona her bakımdan itimat etmesi demektir.  

Güven kavramının bilimsel tanımlamalarına geçmeden önce felsefecilerin kavrama 

yaklaşımları hakkında da bilgi vermekte yarar vardır. Felsefecilere göre güven ahlaki 
                                                
20 Sonja GRABNER, Ewald KALUSCHA, “Emprical Research in On-line Trust: A Review and 
Critical Assessment”, Human-Computer Studies , V:58, 2003, pp. 783–812. 
21 Ferda ERDEM, Örgütsel Ya şamda Güven, Sosyal Bilimlerde Güven , Ankara, Vadi 
Yayınları, 2003, s.24. 
22 KOCA A.E., “Güven Duygusunu Etkileyen Kültürel Faktörler ”. Yüksek Lisans Tezi. 
Ankara Üniversitesi, 2003. 
23 KOCA, a.g.e., s.18. 
24 Erich FROMM, Sevme Sanatı , Çev.Işıtan Gündüz, İstanbul, Say Yayınları, 2000, s.47. 
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olarak doğruluğu ispatlanabilir davranışlardır25. Felsefeciler güven kavramının temel 

unsuru olarak ahlaki değeri benimsemişlerdir. Güvenilir birey ahlaklı bireydir. Bir 

toplumda ortak ahlaka sahip bireylerin artması, o toplumda güven duyulacak 

bireylerin de artmasını sağlamaktadır  

Kurumların başarısında giderek önem kazanan güven kavramı doğrudan örgütlerin 

birbirleri ile ilişkileri açısından, bireylerin örgütlerle ilişkileri açısından ve örgüt 

içerisinde çalışanlar arasındaki ilişkiler açısından ele alınmaktadır26. Güven kesinlik 

taşımayan içerisinde başarısızlığı ve belirsizliği barındıran bir kavramdır. Güven ve 

güvenmek bir insanın temel ihtiyacıdır. Maslow’un ihtiyaçlar teorisinde güven, 

öncelik sırası bakımından ikinci sırada sosyal ihtiyaçlar başlığı altında ele alınmıştır. 

Temelde “güven duygusu” ve “güvende olma isteği” Abraham Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisinin ikinci basamağında bulunur ve Maslow’a göre kişi bu ihtiyacını 

karşılayamaması durumunda kendini gerçekleştiremez ve diğer ihtiyaçlarını 

karşılayamaz. Maslow’un beş temel basamakta incelediği ihtiyaçlar hiyerarşisinin 

basamakları sırası ile fizyolojik gereksinimler, güvenlik gereksinimi, ait olma 

gereksinimi, değerler gereksinimi ve kendini gerçekleştirme gereksinimidir. Birtakım 

eleştirilere rağmen halen kabul gören kuramında Maslow, belirli bir kategorideki 

gereksinimleri karşılayamayan bir kişinin bir üst basamaktaki gereksinimleri 

algılaması mümkün değildir. Örneğin karnını doyurabilen ancak kendini güvende 

hissetmeyen bir kimsenin bir dünya görüşü oluşturmak gibi bir ihtiyacı da bulunmaz. 

Buna göre yiyecek ve barınma ihtiyacının hemen ardından güvenlik ihtiyacı 

gelmektedir.    

Söz konusu ihtiyaç doğal hayattan toplumsal hayata geçiş sürecinde kişilerin kendi 

kendilerine karşıladıkları bir gereksinim iken daha sonra toplum sözleşmeleri ile 

bireyler birtakım hak ve özgürlüklerinden feragat ederek güvenliklerinin de devlet 

tarafından karşılanması konusunda uzlaşmaya anlaşmaya varılmıştır.  

                                                
25 Megan TSCHANNEN-MORAN, “A Multidisciplinary Analysis of the Nature, Meaning and 
Measurement of Trust”, Review of Educational Research , V:70., 2000, pp.547-593.  
26 Fatma KÜSKÜ, “Yöneten Yönetilen İlişkisinde Güven: Ampirik Bir İnceleme”, Amme 
İdaresi Dergisi , C:XXXII, Sayı:1, 1999, ss. 135–136. 
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Habermas’a göre; “değişimin her zaman var olduğu kapitalist toplumlarda, değişim 

öncelikli olarak kapitalist toplumun dayandığı ahlaki düzeni yıkma eğilimindedir. 

Kapitalist toplumlarda ekonomik büyüme, öteki her şeyin önüne geçmektedir ve 

böyle bir toplum düzeninde yaşamaktayız. Bu durum gündelik yaşamda bir anlam 

kaybına neden olmaktadır27”. Habermas’ın vurguladığı gibi güven duygusuna, içinde 

yaşadığımız dönemde daha çok ihtiyaç vardır. Güven, güvenilen tarafın etik olarak 

doğru şekilde davranacağına yönelik beklenti temeline dayanan, güvenilen tarafa 

güvenme isteği ile ilgili ahlaki davranma beklentisi olarak tanımlanmıştır. Güvenin 

tarafları arasındaki risk, belirsizlik, bilgi veya enformasyon kaybı ne kadar yüksek 

derecede olursa güven ihtiyacı da o kadar fazla olur. (Buradan jeopolitik öneme 

gidebilir) Güven bilinmeyen ve belirgin olmayana saygı duymaktır. Güven değişen 

sosyal ortam içerisinde bir bireyin riskle ve belirsizlikle başa çıkmasını sağlayan bir 

unsurdur. Güven belirsizlikle mücadele etmede stratejik bir mekanizma olarak işlev 

görmektedir. Bu bağlamda, birey belirsizlik koşulları içerisinde ve kontrol etmenin 

mümkün olmadığına inandığı bir ortamda güvene daha çok ihtiyaç duyar. Birey 

sosyal ilişkilerden oluşan belirsizliği ortadan kaldırma adına güven sayesinde pozitif 

yönlü beklentiler içerisine girer. Bir anlamda birey risk almayı kabullenir. Bu 

kabullenme içinde güvenin oluşması ne tam bilgisizlikle ne de tam bilgiyle olur28. 

Güven bir tarafın karşı taraftan yarar göreceğine, yarar görmese bile herhangi bir 

istismara uğramayacağına yönelik olumlu bir beklenti içinde olma özelliği olarak 

tanımlanmaktadır29. Bireyin, başka bireylerden ve onların davranışlarından zarar 

yerine yarar beklentisi içinde olmasıdır30. Daha sonraki bazı güven tanımlarının çıkar 

temeline dayandığını söylemek mümkündür. Güven, bireysel ilişkilerin 

şekillenmesinde, karşıdaki bireylerin kendilerinden beklenilen şekilde 

                                                
27 Anthony GIDDENS, Sosyoloji , Çev. Hüseyin Özel, Ankara, Ayraç Yayınları, 2000, ss.1–2.  
28 Mehmet Ferhat ÖZBEK, “Güven Belirsizlik ve Risk Alma Davranışı İlişkisi: Teorik 
Yaklaşım”, Akademik Bakı ş, S:15, 2008, ss. 83–92. 
29  Denise M. ROUSSEAU vd., “Not So Different After At All: Cross-Discipline View Of Trust”, 
Academy Of Management Review , V:23, 1998,  pp. 393–405. 
30 Diego GAMBETTA, “Can we trust trust? In D. Gambetta Ed. Trust: Making and breaking 
cooperative relations”  , Oxford, Basil Blackwell,1988, pp.213-237. 
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davranacaklarına ve beklentilere olumlu karşılık vereceklerine duyulan bir inançtır31. 

“Weber’in görüşleri içerisinde ekonomik yaşamda kritik bir konumu olan güven 

kavramı, rasyonel hesaplamalardan çok, tarihsel süreçte dinsel alışkanlıklardan 

doğmuştur”32.  

Öte yandan güvenin oluşması uzun bir zaman dilimi gerektirmektedir. Güven duyan, 

güvenilen tarafından yapılan bir yanlış davranış, güveni hemen yok edebilir. Güven 

sosyal düzenin oluşturulmasında önemli bir unsurdur. Misztal, sosyal düzeni; tahmin 

edilebilirlik, güvenilebilirlik ve açıklık olarak ifade etmiştir. Güven sosyal ilişkiler 

aracılığıyla oluşturulur ve bu ilişkiler ile sürdürülür. Güven olmaksızın herhangi bir 

toplumun olması mümkün değildir. Güven toplumda, karmaşayı ortadan kaldırır ve 

düzenin sağlanmasını kolaylaştırır. Güven ihtiyacının temelinde bireyin gelecek ile 

ilgili endişeleri vardır. Bu endişelerin nedeni ise geleceğin belirsizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Bir toplumda güven duygusuna duyulan ihtiyaç, o toplumda 

belirsizlik arttıkça artar. Güvenin gelişimi belirsizliğin azaltılması işlemi olarak 

açıklanabilir33.  Toplum siyasi ve sosyal anlamda hatta ekonomik anlamda içine 

düştüğü belirsizlikten kurtulmak amacıyla orduyla işbirliği içine girme yoluna 

gidebilir. Ordunun topluma yönelik olarak işleyişinde güven ve itimat ilişkisi büyük 

önem taşımaktadır. Ordu öncelikli olarak toplumun güven ve itimadını sağlamakta, 

daha sonra toplum önderleri diyebileceğimiz sivil ve askeri liderlerin güven ve 

itimadına sahip olma ve son olarak kurumun mensuplarının güven ve itimadını 

sağlamaktadır. Bunlardan en önemlisi ise ordunun toplumun güvenini 

kazanmasıdır34. Güvenin aynı zamanda toplumda ekonomik büyümeyi ve toplumsal 

işbirliğini artırma gibi bir işlevi olduğu da söylenebilir. Toplumun genelinde yaygın 

olarak var olan güvensizlik tüm ekonomik aktivitelerde kendini bir çeşit vergi olarak 

gösterir. Yüksek güven duygusuna sahip toplumlarda böyle bir vergiyi ödeme gereği 

                                                
31 Robert SHAW, Trust in Balance: Building Successful Organizations  on Results, 
Integrity and Concern , San Fransisco, Jossey-Boss Publishers, 2005. 
32 Francis FUKUYAMA, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması , İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Yayınları, 2005, s.52. 
33 ÖZBEK, a.g.m., ss.83-92. 
34 İlker BA�BUĞ, “Sivil-Asker İşbirliği”, Silahlı Kuvvetler Dergisi , 2009, s.6. 
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olmaz35. Türkiye’de terörün yaygınlaştığı ve ülkede iç kargaşanın yoğunlaştığı 

dönemlerde ordu; toplumun devlete güvenini tesis etmek için çaba sarf etmiştir. 

Ayrıca ekonomik açıdan da; siyasi buhran ve terör olaylarının yoğun olduğu 

dönemlerde yerli sermaye ülke dışına çıkmaktadır. Bu durumda güveni oluşturmak, 

her şeyden öte insanların can ve mal güvenliğini tesis etmekle sağlanabilmektedir. 

Bu görevde ordu ve emniyet gücü tarafından yerine getirilebilir.  

Luhmann’a göre güven, “bir kişinin karşı tarafın adil, ahlaki kurallara uygun ve 

öngörülebilir şekilde davranacağına ilişkin inancını“ temsil etmektedir. Güven 

alışkanlığı ve bilgi araştırıcılığı belirsizliği ortadan kaldıran alternatif mekanizmalar 

olarak birçok yazar tarafından tartışılmıştır36. Heimovics’e göre güven “bireyin başka 

bir bireyin veya grubun özverili ya da faydalı olacağına ilişkin beklentisidir”. Mayer ve 

diğerleri güveni “bir tarafın karşı tarafın davranışlarının önemli sonuçlar ortaya 

koyacağı beklentisine bağlı olarak duyarlı davranma istekliliği” şeklinde 

tanımlamıştır. McAllister, güveni “bir kişinin başka bir kişinin sözlerinden 

davranışlarından ve kararlarından emin olması ve bunlara göre hareket etme 

istekliliği” şeklinde tanımlamıştır37. Annette Baier ise “Güven ve güvensizlik” 

makalesinde güvenen kimsenin, güven kurumuna ilişkin beklentilerinin karşılanması 

şeklinde tanımlamıştır. Güven ile ilgili yapılan tanımların en önemlilerinden biri 

Fukuyama’nın tanımıdır. Fukuyama’ya göre güven toplumda, üyelerin ortaklaşa 

paylaştığı normlara dayalı olarak, düzenli, dürüst ve iş birliği yönünde 

davranmalarına yönelik beklentileridir38. Rousseau’ya göre güven kavramı, bir 

tarafın (kişi ya da kurumun), karşı taraftan, mutlak olarak yarar göreceğine inanması 

veya zarar görmeyeceğine dair olumlu beklentisi olarak tanımlanmıştır39.  

                                                
35 FUKUYAMA, a.g.e., s. 43. 
36 Niklas LUHMANN , Vertrauen Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Ko mplexitat , 
3rd Edition, Stuttgart, Enke, 1989. 
37 Nigar DEMİRCAN, Adnan CEYLAN, “Örgütsel Güven Kavramı Nedenleri ve Sonuçları”, 
Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 2003, s.140. 
38 FUKUYAMA, a.g.e., s. 41 
39 Denise M. ROUSSEAU vd., “Not So Different After At All: Cross-Discipline View Of Trust”, 
Academy Of Management Review , V:23, 1998, pp. 393–405. 



15 

 

Güven kavramı çok farklı disiplinlerdeki birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde 

tanımlansa bile, araştırmacıların birleştikleri ortak nokta güvenin iki durumda ortaya 

çıkmasıdır. Güvenen kişi, güvenilen tarafla (güvenilen taraf birey olabileceği gibi bir 

kurumda olabilir) ilgili olarak her zaman kaybetme ihtimalini de göze almaktadır. 

Aslında bu risk güvenme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Belirsizliğin neden 

olduğu risk alma eğilimi güven ihtiyacını tetiklemektedir. Güvenle ilgili ikinci durum 

ise, taraflardan birinin çıkarının diğeri ile bağlantılı olması yani karşılıklı bağımlılık 

durumudur. Bireylerin veya genel anlamda güven ilişkisi içine giren tarafların 

birbirine bağımlılık durumundaki artış, risk ve güven ilişkisini etkileyecektir. 

Bağımlılık derecesi yüksekse risk ve güven ilişkisi, o ölçüde önem taşıyacaktır. 

Belirsizlik durumunun azaldığı ortamlarda, yani tahmin edilebilirliğin arttığı sosyal 

ortamlarda güvene duyulan ihtiyaç o oranda azalmakla birlikte, tahmin edilebilirliğin 

sebebi de güven olabilmektedir. “Güven entegre devreler veya fiber optik kabloların 

içinde değildir.” Güven, bilgi alışverişi içerir ancak yalnızca bilgi ile 

değerlendirilemez40. 

Güvenilirlik kavramı bazı araştırmalarda güvenin bir boyutu olarak ele alınmıştır41.  

Bazı araştırmalarda ise, bireyin güvenilirliği, ekonomik gücü, geliri ve refah düzeyi ile 

belirlenebilmesinin yanında güvenilirlik bireyin sergilediği performansı ve tutulmayan 

sözlere uyguladığı yaptırım olarak tanımlanmıştır42.  

1.3 Güven Türleri 

Güvenin türlerine geçmeden önce bazı araştırmacıların değindiği genel güven 

kavramını hatırlatmakta yarar vardır. Genel güven; bireylerin içinde taşıdığı, diğer 

bireylerin bilmediği güvendir. Bu kavramdan kastedilen bireylerin dürüst ve sorumlu 

                                                
40 FUKUYAMA, a.g.e., s. 41 
41 İpek Kalemci TÜZÜN, “Güven, Örgütsel Güven ve Örgütsel Güven Modelleri”, 
Karamano ğlu Mehmet Bey Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , S:13, 2007, s.100. 
42 Mehmet BAC , “Generalized Trust and Wealth”, International Review of Law and 
Economics , V:29, 2009, pp.46-56.  
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davranacağına olan inançtır. Bireylerin örtülü ve açık verdikleri sözleri tutmaları, 

destekleyici davranacaklarına olan inanç genel güven olarak ifade edilmektedir43.   

Güven kavramı üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar zamanla kavramın yeni 

boyutları olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu boyutlardan bazıları yardımseverlik, tahmin 

edilebilirlik, motivasyon, uzmanlık, itimat, fedakarlık, uygunluk ve tutarlılıktır. Genel 

bir sınıflandırma yapılacak olursa; kavramsal yapılar beş boyutta değerlendirilmiştir. 

Bunlar; bağımlılık/güvenilirlik (tutarlılık, inanç, sadakat, tahmin edilebilirlik, saygı, 

güvenlik, güven), dürüstlük (doğruluk, motivasyon, örgütün açıklığı), kabiliyet 

(yetenek, karakter, uzmanlık, bütünlük) uygunluk ve kabul etme boyutudur44  Güven 

kavramının boyutlarından biri olan uzmanlık, güvenen taraf için büyük önem 

taşımaktadır. Herhangi bir konuda bireye ya da herhangi bir kuruma bireylerin veya 

toplumun güven duygusunun oluşması için güvenilen tarafın uzmanlık alanında 

yeterli olması gerekmektedir. Örneğin; toplumun orduya güven duyması için, 

askerlik mesleğini icra edenlerin yeterince bilgili ve uygulamalarında başarısını 

göstermesi gerekmektedir. Daha da ötesi “bir kurumun güvenilirliği, güvene layık 

oluşu kurumun sorumluluğu ile etkinliğine ilişkin değerlendirmelere 

dayanmaktadır”45.   

McAllister kişiler arasındaki güveni; bilişsel temelli güven (yetenek, güven, gözlem) 

ve duygusal temelli güven (düşünce ve duyguların paylaşılması ile duygusal yatırım) 

olarak iki grupta ele almıştır46. Bir başka çalışmada güven; bilgi temelli güven, kurum 

temelli güven, hesap temelli güven, bilişsel temelli güven ve kişilik temelli güven 

olarak sınıflandırılmıştır. Kişilik temelli güvende söz konusu olan bireyin diğerlerine 

inanma ve sonucunda güvenme eğilimini ifade etmektedir. Bu tür güvende birey 

diğer bireylerin iyi ve güvenilir olduğu inancı taşımaktadır. 

                                                
43 BAC., a.g.m., pp.46-56. 
44 TÜZÜN, a.g.m., s.100.  
45 İlker BA�BUĞ, “Sivil-Asker İşbirliği”, Silahlı Kuvvetler Dergisi , 2009, s.6. 
46 Daniel J. McALLISTER, “Affect and Cognition Based Trust As Foundations for 
Interpersonal Cooperation in Organizations”, Academy of Management Journal , V:36, 
1995, pp.527-556. 
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Bromiley ve Cummings 1996 yapmış oldukları çalışmada güveni bireysel ve örgütsel 

güven olarak sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırma biçimi birçok araştırmacı 

tarafından da kullanılmıştır. Bromiley ve Cummings güvenin üç unsuru olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Bunlar; duygusal, bilişsel ve niyetsel unsurlardır. Belirtilen bu güven 

unsurları bireylerin davranışlarını açıklamayı sağlamaktadır47. 

1.3.1 Bireysel Güven 

Ailenin tek çocuğu olan bir bebeğin, çevresindekileri yeni tanımaya başladığı 

zamanda, annesinin kucağında, daha önce hiç görmediği insanlardan oluşan bir 

topluluğa girdiğinde annesine sıkıca sarıldığını gözlemlemek mümkündür. Burada 

bebeğin davranışının arkasında yatan, kendini dünyaya getiren annesini güvenlik 

abidesi olarak görmektedir. Bebek kendisine annesinden hiç bir zararın 

gelmeyeceğine emindir. Annesi dışındakilerden kendisine ne şekilde davranacağını 

bilemeyen kestiremeyen bebek elbette bir başkasının kucağında olmaktan 

korkmaktadır48.  İnsanoğlu bebeklikteki bu davranışı ile bundan sonraki hayatında 

da güvene ne kadar ihtiyaç duyacağını da göstermektedir. Güven, güvenilir olmak 

bireyin yaşantısında önem taşıyacak kavramlardan bir kaçıdır. 

Bireyin güvenilir olması, bireyin içinde bulunduğu sosyal ortamda sözünü tutmasına 

söz davranışlarında bütünlük olmasına, bir görevi yapacak bilgi ve deneyime sahip 

olmasına, bu göreve bağlı olarak da sorumluluk sahibi olmasına, dolayısıyla 

beklentilere uygun davranmasına bağlıdır49.  

Bireysel güven, kişinin ilişkilerinde ve davranışlarındaki beklentileri ifade etmektedir. 

Güven; bireyin veya bireylerin oluşturdukları örgütlerin veya grupların, başka bireyler 

veya gruplar ya da örgütler hakkındaki ortak düşünceleri olarak tanımlanmıştır. Bu 

bağlamda güven; açık veya gizli bir şekilde başkası hakkında inanca sahip olma 

                                                
47 Philip BROMILEY, Larry CUMMINGS, “The Organizational Trust Inventory, Roderick 
M.Kramer and Tom R Tyler(Der)”, Trust in Organizations, Frontiers of Theory and 
Research, Thousand Oaks, Sage Publications, 1996, pp. 357-389. 
48 Ömer MÜFTÜOĞLU, “Güven Ortamının Bir Toplum İçin Önemi ve Bunu Engelleyen 
Faktörler”, Din Bilimleri Akademik Ara ştırma Dergisi , C:V, 2005, s.143. 
49 Tuncer ASUNAKUTLU, “Klasik ve Neo-Klasik Dönemde örgütsel Güvenin Karşılaştırılması 
Üzerine Bir Deneme”, Muğla üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2002, s.3. 
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çabasıdır. Güven; dürüst olmayı, etkileşim içinde bulunduğu diğer bireyden çıkar 

sağlamayı beklememektir. Bu tanımın üç önemli boyutu vardır. İlki; bireyin itimat 

edilir biçimde davranması, ikincisi diğer bireylerin beklentilerine uygun davranması 

ve üçüncüsü de güvenilen bireyin çıkarcı olmamasıdır50.  

Güven kavramı ile ilgili tanımlar incelendiğinde, güven duymada, güvenen kişinin 

savunmasızlığındaki artış, güvenilen kişinin davranışlarının güvenen kişi tarafından 

kontrol edilememesi veya kısmen kontrol edilmesidir. Güvenen bireyin olumlu yönde 

bir beklenti ve inanç içinde olmasıdır. Bu olumlu beklentinin güvenilen kişiye ilişkin 

dürüstlük iyi niyetlilik gibi bazı özelliklerinin bulunması ve bunlara yönelik olarak 

algılardan etkilenmesi, güvenin risk ve zarar görme ihtimali içermesi ve risk alma 

isteğinin olması, iki veya daha fazla insanın etkileşimi ile biçimlenmesi ve karşılıklı 

bağlılığı zorunlu kılmasıdır. 

Bireylerarası ilişkilerde güven, bilişsel ve duygusal olarak iki şekilde 

sınıflandırılmaktadır. Bilişsel güven; kime, hangi koşullarda ve hangi gerekçe ile 

güvenileceğine yönelik olarak akılcı bir seçimi ifade etmektedir. Bilişsel güvende 

ortaya çıkan güven, hesaplanmış ve bilgiye dayalı güvendir.  Duygusal güven; 

bireylerin birbirlerinin iyiliğini düşündükleri gösteren tutum ve davranışlarda 

bulunmayı ifade etmektedir. Duygusal güven bir anlamda özdeşleşme temelli 

güvendir.  Birey kendini, diğer tarafın yerine koymakta ve karşı tarafın arzu ve 

beklentilerine yönelik davranmaktadır51. Duygusal güven; bireylerarası ilişkilerde 

derin duygusal güvenin hareket noktasını oluşturur. Güvenilen kişi, güvenen kişiye 

gösterdiği özen ve önem duygusal güvene kaynaklık etmektedir52.Özdeşleşmeye 

dayalı güven diğer tarafın istek ve niyetlerine yönelik olarak özdeşleşmeye 

dayanmaktadır. Güvenin tarafları birbirini anlamış ve bireylerin birbirleri ile ilişkileri 

gelişmiştir. Birey diğer bireyin temsilcisi gibi davranmaktadır. Özdeşleşmeye dayalı 

                                                
50  BROMILEY, CUMMINGS, a.g.m., pp.357-389. 
51 Ferda ERDEM, Janset İ�BA�I, “Takım Çalışmalarında Güven ve Güvensizlik: Performans 
İçin Koşulsuz Güven mi? Optimum Güven mi?”, Erciyes Üniv. 8. Yönetim ve 
Organizasyon Kongresi Bildirisi , 2000, s. 634. 
52 Daniel J. McALLISTER, “Affect and Cognition Based Trust As Foundations for 
Interpersonal Cooperation in Organizations”, Academy of Management Journal , V:36, 
1995, pp.24-59.  
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güvende hem bilgi hem özdeşleşme gerçekleşmiştir. Birey karşısındakini çok iyi 

bilmekte ve tanımakta bu yüzden diğer bireyin güvenini kazanmak için nasıl 

davranacağını bilmektedir. Bir kurum olarak ordu mensupları arasında 

özdeşleşmeye dayalı güven yaşanmaktadır. Bir astın, üstünün veya diğer 

arkadaşlarının bir olay karşısında nasıl davranacaklarını bilmesi özdeşleşmenin 

gerçekleştiğinin bir göstergesidir. Orduda uzun süre bir arada görev yapmış bireyler 

birbirlerini çok iyi tanımakta ve aynı kurum kültürünü paylaşmaktadır. Bir anlamda bu 

kurumun üyeleri; sorunlar karşısında ortak tavır ve tutum belirlemekte zorluk 

çekmemektedir. Ordu üyeleri arasında özdeşleşmenin bir başka ifadeyle empatinin 

yüksek olduğu söylenebilir. 

Özdeşleşmeye dayalı güven düzeyinde tarafların birbirlerinin isteklerini anladıkları 

ve bu istekleri kendilerinin benimseyip onayladıkları, bu anlayışın sonunda da 

bireylerin ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmeye yöneldikleri üst seviyede bir 

güven ilişkisidir. Özdeşleşmeye dayalı güven bir tarafın diğer tarafın ihtiyaçlarını ve 

alabileceği kararları tahmin ettiğinde gelişme göstermektedir. Zamanla bireyler 

arasındaki artan özdeşleşme diğer birey gibi düşünme, hissetme ve diğeri gibi 

davranmayı sağlamaktadır53. 

Özdeşleşme bireysel güvenin yanı sıra örgütsel güven açısından ele alındığında; 

bireylerin örgüt üyesi olarak birbirleri ile birleşebilmelerini ve yakın ilişkiler kurma 

yönelimlerini açıklamaktadır. Özdeşleşme boyutu; örgüt üyelerinin örgütsel hedefler, 

değerler inançlar ve normlarla ilgilidir54.  

Rempel ve Holmes yapmış oldukları çalışmada “birey, etkileşime girdiği diğer 

bireylerin düşüncelerini onayladığı zaman güvenin oluştuğunu” ileri sürmüşlerdir. Bir 

                                                
53 Roy J. LEWICKI, Barbara B. BUNKER, “Developing and Maintaining Invert 
Relationships, Trust in Organizations: Frontiers of  theory and Research ”, Thousand 
Oaks, Sage Publications, 1996, pp. 114–139. 
54 Pamela SHOCKLEY-ZALABAK, Kathleen ELLIS, Gaynelle WINOGRAD, “Organizational 
Trust: What It Means,Why It Matters”, Organization Development Jounal , V:18, 2000, 
pp.35-47. 
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ilişkide bireyin hissettiği inancın derecesi güven olmaktadır. Güven; tahmin 

edilebilirlik, bağımlılık ve inancı bünyesinde bulundurmaktadır55. 

Hesap temelli güven; bireyin karşı tarafın davranışlarının sonucunda maliyet ve 

faydaları mantıksal olarak değerlendirmesine dayanmaktadır56. Hesaplanabilir 

güven; bir anlamda güvenen bireyin kabiliyeti ile ortaya çıkmaktadır. Bireyin 

kendisinin tutulmayan sözlere uyguladığı yaptırıma olan güvenilirliğidir. 

Hesaplanabilir güven başka bireylerin, bir bireyle ilgili olarak çalışma istekliliği 

olasılığının nesnesel ölçümüne dayanmaktadır57.  

Bilişsel güven, güvenmek için birey makul gerekçeler aramaktadır. Güven, rasyonel 

bir karar alma olarak tanımlanır. Karşıdaki güven duyulan kişinin yeterliliği, 

sorumluluk duygusu güvenen kişi için hareket noktasını oluşturur. Bilişsel temelli 

güvende birey, tecrübe ettiği kişisel etkileşimlerden ziyade ilk izlenime göre güvenin 

nasıl inşa edildiğini önemsediği ileri sürülmektedir58. Ordu teknolojik yenilikleri takip 

etmede, askerlik mesleğini profesyonel bir meslek olarak yerine getirmede toplumda 

güveni sağlayabilir. Toplumun orduya güven duymasını sadece duygusal ve tarihi 

gerekçelere dayandırmak eksik olacaktır. Bir toplumun ordusuna güven duyabilmesi 

ordunun çok iyi yetişmiş personele ve bu personelin teknolojiye hâkim olmasıyla da 

ilgilidir.  

1.3.2 Örgütsel Güven 

“Askerlik ve iş dünyası arasındaki benzerlik M.Ö 500’lü yıllarda Xenophon tarafından 

incelenmiştir. Xenophon liderlik derslerini Sokrates’ten almıştır. Asker olan 

Xenophon aynı zamanda antik çağın en üretken yazarlarından biridir. Liderlik 

üzerine yazılarını daha sonra Büyük İskender, Hannibal, Sezar, Çiçero okumuşlar 

ve ona hayranlık duymuşlardır. Xenophon, kar amacı güderek bir araziyi işletmiş ve 

                                                
55 John REMPEL, John HOLMES, “How do I trust tee?”, Psychology Today , 1986, pp.27-
34. 
56 David GEFEN, Detmar W. STRAUB, "Managing user trust in B2C e-services", e-Service 
Journal , V:2, 2, 2002, pp.7-24. 
57 Mehmet BAC , “Generalized Trust and Wealth”, International Review of Law and 
Economics , V:29, 2009, pp.46-56.  
58 GEFEN, STRAUB, a.g.m., pp.7-24. 
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gayrimenkul yönetimi ile ilgili ilk eserlerden birini kaleme almıştır. Xenophon’un bir 

diğer eseri de “Binicilik Üzerine” isimli çalışmasıdır. İlginçtir ki, yönetim (manage) 

kelimesi atların yönetimi ve kontrolünden türemiştir. Kraliçe 1’inci Elizabeth’in 

saltanatı sırasında Londra’da açılan ilk yönetim (işletme) okulunun öğrencileri, atlar 

ve onların binicileridir. Xenophon “ Adamlarına bir düşman karşısında liderlik eden 

bir yüzbaşı, emri altındaki çalışanlarını istekli ve itaatkâr hale getirmek için, 

aralarından cesur olanları mükâfatlandırmak ve itaat etmeyenleri cezalandırmak 

suretiyle aynı neticeleri elde etmenin bir yolunu bulmalıdır. Aynı şekilde, bir çiftçinin 

işçilerini teşvik etme gereği, bir generalin askerlerini teşvik etme lüzumundan daha 

az önemli değildir. Öte yandan, kölelerin sadakatlerinde sürekli olabilmeleri için, 

güzel umutlar vasıtasıyla motive edilmeye en az diğerleri kadar, hatta hür 

insanlardan daha fazla ihtiyaçları vardır.” 1850’li yıllarda Thomas Carlyle “Sanayinin 

liderleri neredeyse dünyanın komutanlarıdır” demiştir. Bunun nedeni 19’uncu 

yüzyılda artık sanayi devleri özellikle demiryolları şirketleri kendini göstermeye 

başlamıştır. Liderlik artık ordu komutanlığı ve devlet başkanlığından farklı olarak iş 

çevrelerinde de tartışılmaya başlanmıştır”59. İş çevreleri de örgütler olarak ele 

alınmıştır. Örgütlerde güven kavramı açıklanırken yöneticiye veya lidere duyulan 

güvenden bahsedilmektedir. Bu nedenle liderlik davranışı ile güven arasında ilişki 

kurmaya çalışan araştırmalarda yapılmıştır. 

Mishra ve Morrisey örgütsel güveni; örgütlerdeki iletişimin açılmasını, bilgi 

paylaşımını, üyelerin karar alma sürecine katılımını kolaylaştırdığını ve bu sayede 

örgütte üretkenliğin arttığını ileri sürmüşlerdir. Örgütlerde güven havasının 

gerçekleşmesi, iş memnuniyetine, örgüte bağlılığa, görevlerin açık olmasına ve 

performans artışına, güven havasının pozitif gelişimine, bireysel ve örgütsel 

hedeflere ulaşılmasının kolaylaşmasına, aktivitedeki risklerin azalmasına, insan 

faktörünün negatif etkilerinin elenmesine ve son olarak yöneticiler ile bireyler 

arasında duygusal bir bağ kurulmasına neden olmaktadır60. 

                                                
59 Ercan YAVUZ, “Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Davranışının Örgütsel Bağlılığa 
Etkisinin Analizi", G.Ü. Eğitim Bil. Enst. Yayınlanmamı ş Doktora Tezi , 2008, s.24.                                                                                                                
60 Abdullah YILMAZ, Ceren G. ATALAY, “A Theoretical Analyze on the Concept of Trust in 
Organizational Life”, European Journal of Social Sciences , V:8, 2009, pp.341-352. 
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Örgütlerde güven konusunda çalışan araştırmacıların ortak kanaati, her şeyden 

önce güvenin psikolojik bir olgu olduğu görüşüdür61. Örgütsel güven, örgüt içinde 

tüm örgüt üyelerinin katılımıyla oluşturulan psikolojik bir ortamdır. Bu ortamın 

oluşmasında yönetim kademesinin yaklaşımı temel faktörlerden biridir62. Bazı 

araştırmacılara göre örgütün üyesi ile örgüt arasında oluşan bu psikolojik 

sözleşmenin oluşturulmasında güven yüce bir rol oynamakla birlikte örgütün 

üyelerine yarar da sağlamaktadır. Örgüt üyesi ile örgüt yöneticileri arasında oluşan 

bu sözleşme, çalışanların davranış ve tutumlarını açıklamada güven önem 

taşımaktadır63. Yöneticiye duyulan güveni; yöneticinin faaliyetlerinin önemli sonuçlar 

ortaya koyacağını düşünerek kişinin duyarlı davranması olarak tanımlamıştır64. 

Örgütlerde oluşan karşılıklı anlayış, ortak değerler ve çalışanların davranışlarından 

oluşan sosyal sermaye, örgütler için çok önemlidir. Diğer bir tanımla örgütün 

insanda canlandırdığı duygular olan sosyal sermaye, çalışanların birbirlerini nasıl 

selamladıkları ile başlar, insanların birbirine sordukları sorulara yönelik tutumlarını, 

yorumlarını, duygusal atmosferi, enerjiyi, ürkekliği, öfkeliliği, iyimserliği, kasvetliliği, 

dostça tavırları kapsamaktadır. Sosyal sermayenin ana öğesi ise, güvendir. Örgüt 

içinde ilişkileri bir arada tutan temel yapıştırıcıdır65. James Coleman’a göre, sosyal 

sermaye insanların ortak amaçları için gruplar ya da organizasyonlar halinde bir 

arada çalışabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.  

Örgütsel güven kavramı araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 

Rosen 1998 yılında yapmış olduğu çalışmasında örgütsel güvenin iki boyutu 

olduğunu ileri sürmüştür. Bunlardan birincisi güvenmek, ikincisi ise güvenilirliktir. 

                                                
61 Deniz BÖRÜ, ”Örgütlerde Güven Ortamının Yaratılmasında İlk Adım Güvenilir İnsanlar 
Kim?”, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Bildirileri , 2001, ss.189-204. 
62  Tuncer ASUNAKUTLU, “Klasik ve Neo-Klasik Dönemde örgütsel Güvenin 
Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme”, Muğla üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi , 2002, s.5. 
63 Sandra ROBINSON, ”Trust and Breach of the Psychological Contract”,  Administrative 
Science Quarterly , V:41, 1996, pp. 574-599. 
64 Cüneyt ARSLANTA�, Meral DURSUN, “Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan 
Güven ve Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolaylı Rolü”, 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , V:8, 2008, ss. 111-128. 
65 Ercan YILMAZ, “Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi si , S:14, 2005, ss. 567-580.   
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Güvenmek başkalarına itimat etmek, güvenirlik ise başkalarının bireye duyduğu 

inanca layık olmayı ifade etmektedir. Bennis’e göre güvenilirlik; diğer insanların 

ihtiyaç duyduğu anda, ihtiyaç duyulan yerde olmak, gerektiği zamanlarda ilgilileri 

desteklemek için onların yanında bulunmaktır66.  

Güven örgütlerin varlıklarını sürdürmede büyük öneme sahiptir. Güvenin oluştuğu 

bir örgütte, örgüt gelişmeye açık, sağlıklı bir iletişimin sağlandığı ve örgütün etkili bir 

şekilde işlediği söylenebilir. İş dünyasında bazı organizasyonların markalaşma 

sürecini tamamlamalarında,  bu süreç sırasında örgütün kazanmış olduğu güvenin 

büyük önemi vardır. Bireyler bir örgütün sunduğu mal ve hizmeti satın alma 

sırasında, o örgütle ilgili zihninde olumlu bir imaja sahipse, başka bir deyişle o örgüt 

marka değer olabilmişse daha kolay güven duymaktadır. Bu güvenin sürmesi ise 

örgütün izleyeceği yönetim politikalarına ve örgütün varlığına bağlıdır. Birçok kişi 

bazı firmalara bir sektörde güven duymuşsa, başka sektörlerde de aynı firmaya 

kolayca güven duymaktadır.  

Örgütsel güven, risk içeren durumlarda bile, bireyin üyesi olduğu örgütün kendisini 

etkileyecek politikalara karşı olumlu beklentiler taşıması, kendisini desteklemesidir. 

Bireyin örgütün sağladığı desteğe ilişkin algıları, yöneticilerin doğru sözlü olacağına 

ve sözünün ardında duracağına olan inancı olarak tanımlanmaktadır67. Örgütsel 

güven kısaca; bireylerin örgütsel ilişkilerden ve davranışlardan beklentilerini ifade 

etmektedir. Örgütsel güven çalışanların birikimlerine göre farklı biçimlerde ve farklı 

seviyelerde algılamaları mümkün olmaktadır. Örgütsel güvenin eksikliği e-ticaretle 

uğraşan örgütlerde çok belirgindir. Güven eksikliği bu örgütlerin satış 

yapamamalarının en belirgin nedenlerinden biridir. Alıcılar, internet aracılığı ile satış 

yapan örgütlerin birçoğuna güvenmemektedir. Başarılı bir e-ticaretin kilit katılımcıları 

olan alıcılar ve satıcılar arasındaki güvenin başlatılması, geliştirilmesi ve 

                                                
66 Kürşad YILMAZ, “Okul Yöneticilerinin Destekleyici Liderlik Davranışları İle Okullardaki 
Güven Arasındaki İlişki Konusunda İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri”, İnönü 
Üniversitesi E ğitim Fakültesi Dergisi , C:V, 2004, s.95-107. 
67 YILMAZ E., a.g.m., ss. 567–580.   
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sürdürülmesinin önemi akademisyenlerin yanı sıra girişimciler tarafından da fark 

edilmiştir68.  

Tarihsel süreç açısından bakıldığında ise; bir zamanlar sanayi üretiminin geleceğini 

temsil eden Fordçuluk, sanayi sosyologları tarafından Taylorculukla birlikte düşük 

güven sistemleri olarak isimlendirilmektedir. Bu yaklaşımlara göre işletmeciler işleri 

belirlemekte ve belirlenen bu işler makineler tarafından yürütülmüştür. Üretim 

sürecine dâhil olan bireyler yakından takip edilmektedir. İşgörenlere çok az bir 

hareket serbestliği verilmektedir. İşgörene karşı bu tür düşük güven tutumlarının 

olduğu örgütlerde işgörenlerin tatminsizlik seviyesi yükselmektedir ve işe 

devamsızlık artmaktadır. Bu duruma bağlı olarak da işveren ve işgören arasındaki 

sorunlar artmaktadır. Yüksek güven sisteminin hâkim olduğu tüm örgütlerde ise, 

belirlenen kural ve prensiplerin ötesinde işgörenlerin performanslarını, hatta işlerinin 

içeriğini bile kendilerinin kontrol etmesine izin verilmektedir. Bu tür sistemler daha 

yüksek düzeydeki örgütlerde görülmektedir. 1970’li yıllardan sonra dünyanın çeşitli 

yerlerinde düşük güven sistemine alternatif sistemler oluşturulmaya çalışılmıştır ve 

bu konuda başarı sağlanmıştır. Bu sistemlerde işgören yaptığı işte önemli bir role 

sahiptir ve işin doğasını etkileyecek bir rol üstlenmektedir69. 

Yüksek güven duygusuna sahip örgütlerde; yönetim piramidinin alt kısmında yer 

alan bireylere daha fazla sorumluluk verilmektedir. Yüksek güven duygusunun 

yerleştiği örgüt, takım çalışmasının imkân bulduğu bir örgüttür. Yüksek güven 

ortamının oluştuğu örgütlerde, takım çalışması sağlanmakta, örgütün mensupları 

yeni fikir ve düşüncelerini ifade edebilmekte ve hayata geçirebilmektedir. Örgütün 

çıkarlarını ortadan kaldıracak davranışlarda bulunma ihtimalini azaltmaktadır. Kendi 

çıkarlarının yanında, diğer bireylerin çıkarlarını da korumakta ve her şeyden 

önemlisi örgütsel çıkarları bireysel çıkarların üstünde tutmaktadır. Yüksek güvenli 

                                                
68 Sonja GRABNER, Ewald KALUSCHA, “Emprical Research in On-line Trust: A Review and 
Critical Assessment”, Human-Computer Studies , V:58, 2003, pp. 783 – 812. 
69 Anthony GIDDENS, Sosyoloji , Çev. Hüseyin Özel, Ankara, Ayraç Yayınları, 2000, s.330. 
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örgütlerin üyeleri kendi özel yaşamlarında da güveniliyor olmanın verdiği güçle 

başarılı ve mutlu bir yaşam sürebilmektedir70.  

Yüksek güvenli örgütlerin aksine düşük güvenli örgütler; üyelerini bir takım kurallarla 

sınırlandırmaktadır. Örgüt üyelerini sürekli gözetim altında tutma ihtiyacı 

hissetmektedir. Örgütlerde yüksek düzeyde güven; örgütsel bağlılığı, iş tatminini, 

örgüt misyonunun örgüt üyelerince paylaşımını ve işbirliğinin gelişmesi ile yakından 

ilişkilidir. Yüksek güvenin olduğu örgütlerde yenilik cesaretlendirmekte, üyelerin 

motivasyonu ve etkinliği artmaktadır71. Yüksek güven düzeyine sahip örgütler; düşük 

güvene sahip örgütlere nazaran; örgüt yapısal olarak daha uyumlu, stratejik ortaklığı 

daha güçlü, takımları oluşturmada ve kriz yönetiminde de daha etkin oldukları ileri 

sürülmektedir. Örgüt içi güven; işbirlikçi davranış geliştirme, performans değerleme, 

amaç oluşturma, liderlik, takım ruhu oluşturma, örgütsel bağlılık ve üyelerin 

memnuniyetine katkıda bulunma gibi örgütsel faaliyetler ve süreçlerde önem 

taşımaktadır72. Fukuyama; “Bilgi Çağının teorisyenleri; teknolojinin, bütün hiyerarşik 

yapılara ölümcül bir etkisi olacağını ileri sürmektedir. Hatta Amerikan işçilerinin 

büyük bir çoğunluğunu istihdam eden dev şirketleri bile bu kapsama almaktadırlar. 

IBM’in bilgisayar sektöründen uzaklaştırılmış, Compaq ve Sun Microsystems 

tarafından, erdem ve kötülük gibi ahlaki değerlerin simgelendiği bir tür oyun olarak 

sunulmuştur. Oyunda, küçük, esnek ve yenilikçi bir ruhla dolu girişimciler, büyük 

merkezi sisteme ve bürokratik geleneğe meydan okumaktadır”73. Örgütsel güvenin 

yüksek seviyede oluşu, örgütün hukuksal uyuşmazlıklardan oluşan maliyetlerini 

veya sorumluluklarını azaltmakta ve işlem maliyetlerini düşürmektedir. Yüksek 

güvenin oluştuğu örgütsel kültürlerde hukuki anlaşmazlıklara bağlı dava konuları, 

                                                
70 Kürşad YILMAZ, “Okul Yöneticilerinin Destekleyici Liderlik Davranışları İle Okullardaki 
Güven Arasındaki İlişki Konusunda İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşleri”, İnönü 
Üniversitesi E ğitim Fakültesi Dergisi , C:V, 2004, ss.98. 
71 Nigar DEMİRCAN, Adnan CEYLAN, “Örgütsel Güven Kavramı Nedenleri ve Sonuçları”, 
Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 2003, ss.139-150. 
72 Lenard HUFF, Lane KELLEY, “Levels of Organizational Trust in Individualist Versus 
Collectivist Societies: A Seven-Nation Study”, Organization Science , V:14, 2003, pp. 81-90. 
73 Francis FUKUYAMA, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması , İstanbul, Türkiye 
İş Bankası Yayınları, 2005, ss.39–40. 
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gereksiz bürokratik kontroller ve maliyeti yüksek genel giderler minimum seviyeye 

inmektedir74.   

Örgütlerde güven tarafların resmi bir sözleşme yapmaları ile oluşmamakta ve 

sosyalleşme ile yerleşmektedir. Örgütte güven oluşturabilmek için öncelikli olarak 

örgütün üyesi bireylerin kendine güven duygusuna sahip olmaları gerekmektedir. 

Örgütün güvenilir üyeleri diğer bireylerinde başarılı olmalarına katkı sağlamakta ve 

onları teşvik etmektedir. Örgütte güvenilir bireyler; örgüt iklimine pozitif yönde bir 

katkı sağlamaktadır. Örgütte güveni oluşturmak ve devamını sağlamak için; güven 

sağlayıcı olayların örgüt üyeleri arasında yayılmasını sağlamaktır. Örgütün üyeleri 

faaliyetleri veya faaliyet dışı alanlarda işbirliğini artırmak ve böylece örgüt üyelerinin 

birbirleri ile dayanışmalarını sağlamak, örgütün yönetim kademelerinde bulunanların 

ve diğer bireylerin tutarlı davranmaya teşvik edici bir örgütsel kültür oluşturmak ve 

bireysel çıkarları örgütsel çıkarların önünde tutmamaktır75.  Her ne kadar örgütlerde 

güvenle ilgili deneye dayalı araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, güvenin inşası 

ve güven inşasının, güvenle olan ilişkisinin anlaşılmasındaki yetersizlik daha önceki 

çalışmaların güven ölçütlerinin hızlıca kullanılması konularında kavramsal 

karmaşaya yol açtığı söylenebilir. Güven sağlamayla ilgili olarak teorik kesin bir 

çıkarımda bulunmak güçtür. Bu yüzden güven oluşturmada kavramsal problemleri 

çözmeden, güven oluşturma yönünde deneye dayalı araştırmalar yapmak çok yarar 

sağlamayacaktır76.   

Örgütlerde güveni etkileyen bir takım faktörler vardır. Bunlardan biri örgüt kültürüdür. 

Örgüt kültürü zaman içinde gelişmekte ve sürekli bir değişim göstermektedir.  

Örgütün üyeleri, zaman içinde olumsuz deneyimlerle karşılaştıklarında veya diğer 

üyelerin güvenilirliği ile ilgili hatalı tahminlerde bulunduklarında davranışlarında 

değişiklik gösterebilirler. Bazı kültürlerde güven düzeyi yüksek olduğu gibi güvenme 

                                                
74 Pamela SHOCKLEY-ZALABAK, Kathleen ELLIS, Gaynelle WINOGRAD, “Organizational 
Trust: What It Means,Why It Matters”, Organization Development Jounal , V:18, 2000, 
pp.35-47. 
75  YILMAZ, K.,  a.g.m., s.102. 
76  Sonja GRABNER, Ewald KALUSCHA, “Emprical Research in On-line Trust: A Review 
and Critical Assessment”, Human-Computer Studies , V:58, 2003, pp. 783 – 812. 
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eğilimi de yüksektir77. Örgütlerin geniş hiyerarşik yapılardan, küçük birimlerden 

oluşan esnek ağ yapılarına geçiş yetenekleri bir anlamda toplumlardaki sosyal 

sermayenin ve güvenin ne ölçüde var olduğuna bağlıdır78. Kültürün antropologlar, 

sosyologlar, psikologlar ve diğer alanlardaki bilim adamları tarafından yüz altmış 

adet tanımı yapılmıştır.  Kültür doğuştan aktarılan ahlaki alışkanlıklardır79.  Kültür bir 

anlamda doğal olandan farklı olandır. “Kültür, şeyleri olduklarından aksi halde 

olacaklarından farklı yapmak ve onları bu halde yapay şekil içinde tutmaktır. Kültür 

bir düzen oluşturmak ve onu korumaktır. Düzeni bozan ve bu düzen açısından 

kargaşa görünen her şeyle mücadele etmektir. Kültür doğa düzeni yerine yapay 

tasarlanmış bir düzen ekleme işidir. Kültür böyle bir yapay bir düzeni getirmekle 

kalmaz, ona değerde verir. Kültür bir tercih sorunudur. Kültür bir düzeni en iyi, hatta 

belki de tek iyi düzen olarak göklere çıkarır. Bütün alternatifleri bayağı ya da 

düzensizlik olarak tanımlar80. Kurumun kültürü kuruma olan güveni önemli ölçüde 

etkilemektedir. Kurum kültürünün oluşmasında ise, kurumun üyelerinin veya 

yöneticilerinin katkısı önem taşımaktadır. Kurum kültürünün oluşması uzun bir 

zaman dilimi gerektirmektedir. Kurum kültürü, üyelerinin ve yönetim kademesinin 

kültürel birikimlerinden oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ordu mensupları ve 

komuta kademesi ait olduğu toplumun değerlerini yansıttığı için, toplumun güvenini 

kazanmaktadır. Bir anlamda toplumun kültürel değerleri ile kurumun kültürü birbirleri 

ile örtüşmektedir.   Bir örgütte güven eksikliğinin ya da güvenin zayıflaması; o 

örgütte veya örgütün ait olduğu toplumda güvenin niteliğinde veya güvenin 

düzeyinde zayıflama olduğunun göstergesidir. Bireyler örgütleri, örgütler ise toplumu 

oluşturmaktadır. 

Örgütsel güven çok boyutludur. Bireyler, takımlar, örgütler ve örgütler arası birleşme 

gibi çok düzeyli değişim ilişkilerinin bir sonucudur. Güven örgütün kültürüyle ilgilidir. 

Örgüt kültürünün içersinde ise, o örgütün üyelerinin; inançları, değerleri ve normları 

vardır. Güvenin iletişim boyutunda ise; bilginin doğru bir biçimde sağlanması, 

                                                
77  Nigar DEMİRCAN, Adnan CEYLAN, “Örgütsel Güven Kavramı Nedenleri ve Sonuçları”, 
Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 2003, ss. 143-144. 
78  FUKUYAMA, a.g.e., s.39. 
79  FUKUYAMA, a.g.e., s.41. 
80 Zygmunt BAUMAN, Sosyolojik Dü şünmek , İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2006, s.161. 
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yönetim kademesinin almış olduğu kararlarla ilgili olarak astları bilgilendirmesi yer 

almaktadır. Güvenin üçüncü boyutu ise, dinamik olmasıdır. Güven devamlılık 

gerektiren bir olgudur. Ayrıca bireysel güven kısmında değinildiği gibi, bireyin güven 

algılamasını etkileyen bilişsel, duyuşsal ve davranışsal düzeyde pek çok faktör 

vardır81. 

Örgütsel güveni; örgüt içi, örgüt dışı ve örgütlerarası güven olarak ele alan 

yaklaşımlar vardır. Örgüt içi güven; örgütün mensubu bireylerin kendi örgütlerine 

duydukları güven biçimidir. Örgüt içi güven, örgüt içinde oluşan güven iklimi olup, 

örgütsel rollere, tecrübelere dayanarak örgüt üyelerinin, bireylerin niyetleri ve 

davranışları hakkındaki olumlu beklentileridir82.  Örgüt dışı güven ise, bir örgütle bir 

şekilde ilişki kurmuş birey veya başka örgütlerin güvenini ifade etmektedir. Örgütler 

arası güven ise, aynı alanda veya farklı alanlarda yer alan örgütlerin birbirlerine 

güven ile ilgilidir.  

Örgütlerde güveni etkileyen bir takım ekonomik ve teknolojik gelişmeler olmuştur. 

Bunlar; rekabet, teknolojiye bağımlılık, iş çevresindeki gelişmeler, hızlı ürün 

gelişimleri değişimi gerektirmiştir. Bu nedenle örgütler daha etkin olmak zorunda 

kalmışlardır. Bu yüzden, örgütlerin üyeleri, örgütlerin ilişkide bulunduğu diğer 

örgütler arasındaki algılanan güvenin önemini artırmıştır. Bir örgütün etkinliğinin 

temelinde ise; örgütün üyeleri, diğer örgütler veya örgütün hizmet verdiği diğer 

bireylerle güven yapısını oluşturabilmesine bağlıdır83. Japonya, Almanya güven 

düzeyi yüksek toplumlardır. Ekonomik bir örgüt olan Toyota Motor Company 

tarafından keşfedilen yalın yönetim, yüksek güvenli toplumların organizasyonel 

yenilikler oluşturmasına örnektir84. 

                                                
81 Pamela SHOCKLEY-ZALABAK, Kathleen ELLIS, Gaynelle WINOGRAD, “Organizational 
Trust: What It Means,Why It Matters”, Organization Development Jounal , V:18, 2000, 
pp.35-47. 
82 İpek Kalemci TÜZÜN, “Güven, Örgütsel Güven ve Örgütsel Güven Modelleri”, 
Karamano ğlu Mehmet Bey Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi , S:13, 2007,p.100. 
83 Feride Bahar ÖZDOĞAN, İpek Kalemci TÜZÜN, “Öğrencilerin Üniversitelerine Duydukları 
Güven Üzerine Bir Araştırma”, Kastamonu E ğitim Dergisi , C:XV, 2007, ss.639-650.  
84 Francis FUKUYAMA, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması , İstanbul, Türkiye 
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Örgütsel güven; örgütün mensubu olanlarla, örgüt arasındaki ilişkiyi ifade eden 

güven biçimidir. Bireylerin üyesi olmadıkları örgüte veya örgütlere güven duymaları 

ise hangi kapsamda ele alınmalıdır? Bu sorunun cevabı araştırmada bulunmaya 

çalışılmıştır. Bu bağlamda bireyin doğrudan üyesi olmadığı kurumlara güveninin 

Gefen’in ifade ettiği kurum temelli güven olarak adlandırılması uygun görülmüştür. 

Ayrıca toplumu oluşturan bireylerin güveni ise, toplumsal güven olarak ele alınmıştır. 

Kurum temelli güven; bireyin güvenlik kurumları ve diğer sosyal yapılar sayesinde 

kendini güvenlikte hissetmesi durumunu ifade etmektedir85. Basit bir şekilde 

açıklamak gerekirse belirli bir durumda bir kişi daha fazla güvendikçe, daha az ek 

bilgiye ihtiyaç duyarak kararını verir. Diğer taraftan eğer güven azsa sisteme bağlı, 

işe ve işleme özgü belirsizlikleri azaltmak için daha mükemmel bilgilendirme ihtiyacı 

doğacaktır ki örgütte daha fazla güven sağlansın86. Kurum içi güven tamamen 

kurumun üyelerinin memnuniyet düzeyine ve örgütsel etkinlik algılamasına bağlıdır. 

Güven örgüt üyelerinin bireysel ve örgütsel anlamda öğrenmeleri üzerinde etkilidir.  

Kurumlar için bu kadar önem taşıyan güven kurumlar tarafından ihmal 

edilebilmektedir. Özellikle işsizlik oranının yüksek olduğu ülkelerde, çalışanların 

kurumlarına karşı duydukları güven kolayca istismar edilebilmektedir. Bu istismarın 

temelinde işgücünün kolayca bulunması gerçeği vardır. Bazen kurum 

yöneticilerinden kaynaklanan bu tür bir davranış, kalifiye çalışan tarafından da 

istismar edilebilmektedir. Örneğin; orduda kalifiye olan personelin bazıları, en verimli 

döneminde ordudan istifa etme yolunu seçmekte, özel sektöre veya diğer kamu 

kurumlarına yönelebilmektedir.     

Güven; rekabetin örgütler ve devletler düzeyinde çok çetin olduğu günümüzde 

önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu avantajın temelinde örgüt üyelerinin 

memnuniyeti, kurum açısından uzun dönemli istikrar, örgütün üyelerine yarar yer 

almaktadır87. Kurumlarda; kurum yöneticilerinin, kurum çalışanları ile arasında 
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karşılıklı bir güven kültürü oluşturma, bir anlamda çalışanların değerinin göstergesi 

olarak yorumlanmaktadır88. Ordu açısından bakıldığında ise, ast rütbeli ordu 

mensuplarının, üstlerine güven duyması büyük önem taşımaktadır. Üst düzey 

komutanların, astlarıyla iletişim kurmada başarı sağlamaları gerekmektedir. Orduda 

karar alma sürecinin her aşamasında üstler astlarının düşünce ve önerilerini 

dinlemek, uygun olan önerileri dikkate alma zorunluluğu vardır. Orduda bütün üstler, 

astların güven ve itimadını sarsacak davranışlardan uzak durmalıdır89.  

Yönetenler ve yönetilenler arasındaki işlemler sırasındaki güven ve güvensizliğe, 

dikey güven denilmektedir. Kurumlarda güven ve liderlik birçok araştırmanın 

konusunu oluşturmuştur. Bu çalışmaların merkezinde güven kavramı yer almıştır90 

Kurumun yöneticilerinin ilgili taraflara verdiği sözler ve bu sözlere bağlı olarak 

sergiledikleri davranışlar kurumun imajının oluşmasında önem taşımaktadır.  

Kurumsal güvenin sağlanmasında asıl sorumluluk kurumu temsil eden kurumun 

yöneticisine bağlıdır. Kurumun yöneticisinin görev ahlakı, kurumsal etiğin oluşması 

ve bu doğrultuda, kurumun üyelerine oluşan etik değerlerin benimsetilmesi hem 

kurum içi, hem de kurum dışında güven ortamının oluşmasında önem taşımaktadır. 

Bir başka açıdan da bakıldığında kurum yöneticilerinin veya üyelerinin işindeki 

uzmanlıkta kuruma olan güvenin artmasını sağlamaktadır. Ordu açısından 

bakıldığında, ordu komutanlarının ve mensuplarının uzmanlıklarını geçmiş dönemde 

bir şekilde topluma göstermiş olmaları, toplumun orduya güvenini artırmaktadır. 

Kurumlarda, kurum üyeleri arasında güvenin önemi farkedilmesine rağmen 

yöneticiler ile kurum üyeleri arasındaki güven boşluğu sabit bir şekilde artmaktadır91.   

Küreselleşme; kurumlarda güvenin önemini bir kat daha artırmıştır. Küresel 

pazarlarda rekabet eden kurumlar risk ve belirsizliğin yanında farklı toplumların çok 

farklı kültürleri ile karşılaşmaktadırlar. Ayrıca diğer örgütlerin çok farklı hedeflerinin 

                                                
88 Phuong L. CALLAWAY, The Relationship Between Organizational Trust and J ob 
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olduğunu farkedebilirler92. Güven; örgüt (kurum) içinde doğrudan karı, yeniliği, 

örgütsel etkiliği içeren bir kavramdır. Fakat yinede araştırmalar göstermiştir ki hem 

kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda son yıllarda güven azalmaktadır93.  

Genel olarak örgüt veya kurum adına güven kavramının öneminin artmasının 

nedenlerine bakıldığında bunlar; küreselleşme, işyerlerinin çeşitlenmesi, kültürel 

farklılıkların artan farkındalığı, küçülme, kademe azaltma, işyeri demokrasisi, 

karmaşık ortaklıklar, bilgi teknolojilerindeki gelişme, karmaşıklaşan ortaklıklardır. Bir 

anlamda örgütsel sağlığı örgüt içindeki güven doğrudan etkilemektedir94.  

1.3.3 Toplumsal Güven 

Bazı araştırmalar bireylerin neden dostluklar kurduklarını, neden başka insanlara 

yaklaştıklarını ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. Birincisi insanların bir arada olma 

eğilimlerinin temel bir takım nedenleri vardır. İkinci olarak ise, bir arada olma 

eğiliminin özgül bazı nedenleri bu eğilimi artırmakta veya azaltmaktadır. Temel 

nedenler; içgüdüler, doğuştan belirleyiciler, öğrenme ve ihtiyaçların karşılanması 

olarak sayılabilir. Özgül nedenler ise; korku ve belirsizlik vb. sayılabilir95. 

Araştırmalar göstermektedir ki güven; sosyal ve ekonomik etkileri içermektedir96. 

Örgütler içinde veya örgütlerin ötesinde sosyal düzende güven bir esastır. 

Küreselleşme ile daha karmaşık bir hal alan sosyal düzen içinde güvenin önemi 

artmıştır97. Çoğu araştırmacı son dönemlerde toplumlarda yaşanan büyük çaptaki 

sosyo-ekonomik değişimler nedeniyle güven olgusuna ilginin artığını ileri 
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sürmektedir. Toplumsal yaşam her geçen gün karmaşık bir hal almakta; bu 

karmaşıklığın nedeni toplumun beklentilerindeki ve ekonomi alanındaki hızlı değişim 

olarak ifade edilmektedir. İnformal bilgi edinme yolu olarak dedikodunun önemli hale 

gelmesi güvene olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. Örgütlerde ve genel olarak 

toplumda; belirsizlik derecesinin gittikçe artması, değişime, yeniliğe, öğrenmeye ve 

risk almaya olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Bu durumda ise, güven 

olgusunun genelde toplum, özelde ise, birey ve örgüt açısından önem kazanmasına 

neden olmaktadır98. Bireylerin güvene yönelik eğilimleri; bireysel bir özellik olmasına 

rağmen, toplumların kültürleri tarafından şekillendirilir ya da toplumların kültürel 

özellikleri güven olgusunu etkilemektedir99.  

Douglas Smith; toplum içinde sosyal dayanışma ve güven alanlarında yaşanan 

aşınmanın benzer bir şekilde örgütler düzeyinde de yaşanabileceğini ileri 

sürmüştür100. Güvensizlik bireyin değişime karşı direnmesine neden olmaktadır101. 

Bireyler gerek kendi yaşantılarında gerekse üyesi olduğu örgüt içinde veya toplumda 

meydana gelebilecek her türlü değişime direnç gösterme nedenlerinden biri kendine 

güven duygusunun gerçekleşmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.  

Güven, sosyal değerlerin bir unsurudur. Bu bağlamda toplumsal güveni, küresel 

güvenle ilişkilendiren çalışmalarda yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri Butler 

tarafından 1991 yılında yapılan araştırmadır.  Butler bu araştırmasında bir topluma 

ait olan sosyal normlara dayalı güvenin, diğer toplumlara da genellenebileceğini ve 

küresel güvene kaynak teşkil edebileceğini ileri sürmüştür102.  

Coleman, bilgi ve beceriye ek olarak, insan sermayesinin, İnsanların birleştirmeler 

oluşturma yetenekleri ile ilgili olduğunu öne sürmektedir. Bu durumun, sadece 

                                                
98 Niyazi ÖZER vd., “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Algıları”, Ege Eğitim 
Dergisi , 2006, ss.103-124. 
99 HUFF, KELLEY, a.g.m., pp.81-90. 
100 Deniz BÖRÜ, ”Örgütlerde Güven Ortamının Yaratılmasında İlk Adım Güvenilir İnsanlar 
Kim?”, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Bildirileri , 2001, ss.189-204. 
101  Ercan YILMAZ, “Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, 
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi si , S:14, 2005, ss. 567-580. 
102 John K. BUTLER, “Toward Understanding and Measuring Conditions of Trust: Evolution 
of Trust Inventory”, Journal of Management , V:17-3, 1991, pp.643-663. 
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ekonomik yaşam içinde değil, toplumsal yaşamın diğer tüm alanları içinde de çok 

önemli olduğunu eklemektedir. Diğer yandan toplumdaki bu biraraya gelme 

yeteneği, toplumların ne ölçüde normları ve değerleri paylaşabildiğine ve bireysel 

çıkarları daha büyük ölçekteki gruplara tabi kalabildiğine dayanmaktadır. Güven 

paylaşılan değerlerden ortaya çıkmaktadır. Toplulukların dayanağı güvendir ve 

güven kültür tarafından belirlenmekte, bu açıdan farklı kültürlerde veya farklı 

topluluklarda kendiliğinden farklı ölçülerde ortaya çıkabileceği söylenebilir103. 

Güven unsuru hem örgüt dışındaki etkileştiğimiz gruplar, hem de örgüt mensupları 

için önem taşımaktadır104. Güven kavramı ile bu çalışmanın amacına yönelik olarak 

ilişkilendirmeye çalıştığımız bir başka kavram toplumsal güven kavramıdır. 

Toplumsal güven, toplumu oluşturan bireylerin toplumun diğer bireylerine veya 

toplumun bireylerinin bir kuruma karşı duydukları güveni ifade etmektedir. Toplumsal 

güvenin örgütsel güvenden önemli bir farkı vardır. Örgütsel güven, kavramı daha 

çok bir örgütün üyelerinin, bağlı oldukları örgüte karşı duyduğu güveni ifade 

etmektedir. Aynı zamanda örgütün yöneticisine veya örgütün diğer üyelerine 

duyulan güveni açıklamaktadır. Toplumsal güven ise, toplumu oluşturan kurumlara 

veya toplumun diğer bireylerine yönelik güveni ifade etmektedir. Toplumun 

örgütlenmiş en üst yapısına devlet denilmektedir. Devletler ise kurumlardan 

oluşmaktadır.  Bu kurumlar (örgütler) devletin işleyişinde büyük öneme sahiptir. Bu 

kurumların toplumla ilişkisi iki yönlüdür. Toplumun bireyleri bazen bu kurumların 

veya örgütlerin üyesi bazen de bu kurumların verdiği hizmetten yararlanan 

pozisyonunda olabilir. Ayrıca toplum ordunun ve diğer kamu kurumlarının 

kaynaklarını sağlamaktadır. “Ordunun halkın vergisi ile oluşturulduğu 

unutulmamalıdır”105.  

Güven kavramının toplumsal açıdan önemi büyüktür.  Bu yüzden güven kavramı 

üzerinde sosyologlarında önemle durduğu görülmektedir.  Toplumlardaki yüksek 

                                                
103 James S. COLEMAN, Foundations of  Social Theory , Cambridge, MA., The Belknapp 
Press of Harvard Univ.Press, t.y., ss.175-197. 
104 Lenard HUFF, Lane KELLEY, “Levels of Organizational Trust in Individualist Versus 
Collectivist Societies: A Seven-Nation Study”, Organization Science , V:14, 2003, pp. 81-90. 
105 İlker BA�BUĞ, “Sivil-Asker İşbirliği”, Silahlı Kuvvetler Dergisi , 2009, s.6.  
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güven düzeyi işbirliği eğilimini artırmaktadır. Güven düzeyi düşük toplumlarda 

devletle bireyler arasında gönüllü birleşmeler çok zayıflamaktadır.  Bu da bir 

toplumda insanların ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yapabilme ve 

organizasyonel yeteneklerini kısıtlamaktadır. İşbirliği tekrar güven üretmekte ve bu 

döngü bu şekilde sürmektedir. Toplulukların oluşması karşılıklı güvene dayanmakta 

ve güven duygusu olmayan topluluklar kendiliğinden ortaya çıkmamaktadır106. 

Ordunun faaliyetlerini sürdürürken milli gücün diğer unsurları ile koordineli ve işbirliği 

içinde olması gerekmektedir. Ordu, kapsamlı biçimde belirlenen bir strateji 

kapsamında kullanılmalıdır. Bu kavram bugün “Gayret Birliği” denilmektedir. Buna 

bağlı olarak askeri liderlerin bilgi alanının daha da genişlemesi zorunlu olacaktır107.    

Bu bağlamda gerek Türkiye’nin jeopolitik konumu, gerekse Türkiye’nin kendine özgü 

iç sorunları, toplumun bireyleri tarafından belirsizliğin hâkim olduğu bir ortam olarak 

yorumlanmaktadır. Türkiye’de çoğu zaman belirsizlik ortamının oluşması, ülke 

insanını güvenilecek bir taraf arayışına yöneltmektedir. Bu arayış bireylerin, başka 

bireylere veya kurumlara güvenme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. 

Güvenme ihtiyacı doğunca toplum öncelikli olarak Devletin kurumlarına 

yönelmektedir. Bunun nedenine gelince Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının 

yeterince gelişmemesinden veya tarihsel geçmişten kaynaklanmaktadır.  Türkiye 

güven düzeyi düşük ülkeler grubunda yer almaktadır.  PİAR’ın 1997 yılında yapmış 

olduğu araştırmada devletle arasında gönüllü birleşmeler çok zayıftır108. Türkiye’de 

siyasi parti ve gruplara üye olma oranı % 3,9, sendikalara üye olma oranı %1,3, spor 

kuruluşlarına üye olma oranı % 1,2’dir. Meslek odalarına üye olma oranı % 0,8, 

eğitim ve sanatla ilgili kuruluşlara üye olma % 0,5, tarikatlara % 0,4, insan hakları 

derneklerine üye olma oranı % 0,2 ve çevre koruma derneklerine üye olma oranı ise 

% 0,2’dir. Bu oranlarda göstermektedir ki Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının 

örgütlenmesi veya bireylerin kuruluşlara üye olma eğilimleri oldukça düşüktür.  Bu 

durumu da bireylerin sivil toplum kuruluşlarına güvenlerinin düşüklüğü olarak 

değerlendirebiliriz. Fukuyama’ya göre; güven düzeyi düşük olan toplumda insanların 
                                                
106 Francis FUKUYAMA, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması , İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Yayınları, 2005, s.41. 
107 BA�BUĞ, a.g.m., s.9. 
108 TNS PİAR,1997. 
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ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yapabilmesini ve organizasyonel yeteneklerini 

ortaya koyabilmesi güçleşmektedir.  

Güven kavramının tarih içindeki seyrine bakıldığında iki önemli husus dikkat 

çekmektedir. Güven, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yanında, farklı kültürel 

yapılarla ilişkilendirilmiştir. Toplumun ekonomik yapısı, sosyal ilişkilerin yanında 

kültürel yapısı, birey örgüt ilişkilerinde güven kavramına yüklenen anlamı belirleyen 

önemli bir değişken olmuştur. Toplumların çok çeşitli kültürel koşulları bireyler ile 

örgütler arasındaki ilişkiyi etkilemiştir. 

Başta da belirtildiği gibi güvenin tanımlanmasında fikir birliği yoktur. Güven 

olgusunun farklı kültürler ve farklı yönlerden ele alınarak incelenmesi durumu daha 

da zorlaştırmaktadır. Bireysel bir olgu olan güven ve güvenli kişi tanımlamalarına 

bağlı olarak Türk toplumu ve kültürel değerlerine paralel, güven ve güvenilir insanın 

kim olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Türk toplumunda güvenilir insanda bulunması 

gereken nitelikler; özgüven, yardımseverlik, uyumluluk, vatanseverlik, imanlı ve 

ianançlı insan olmak, dürüstlük, sevecenlik, açıklık, tutarlılık, bilgili olmak, dedikodu 

yapmamaktır109.  

Mevcut liberal demokrasi tümüyle modern bir demokrasi olarak 

değerlendirilmemektedir. Modern demokrasinin kurumlarının doğru dürüst işlemesi, 

modern öncesi bazı kültürel değerlerin mutlaka bir arada yaşayabilmesine bağlıdır. 

Demokrasinin işleyişinde akılcı çıkarımlardan ziyade; değerlere dayalı sosyal 

ilişkiler, ahlaki sorumluluklar, topluma karşı duyulan görev ve güven gibi değerlere 

mutlaka yer verilmelidir. Bunlar modası geçmiş şeyler olarak değerlendirilmemeli 

aksine, modern toplumun başarısı için vazgeçilmezleri olmalıdır110.  

Ordu; tek, büyük, bununla birlikte içinde farklılık barındıran bir organizasyondur. Bu 

organizasyon, ulusal ve uluslararası konularda kilit bir role sahiptir. Kültürel olarak 

ordu hiyerarşik bir kurumdur, belirsizliklerin ve rekabetin çok çetin olduğu dünyada 

                                                
109 Deniz BÖRÜ, ”Örgütlerde Güven Ortamının Yaratılmasında İlk Adım Güvenilir İnsanlar 
Kim?”, Ulusal Yönetim ve Organizasyon Bildirileri , 2001, ss.189-204. 
110 Francis FUKUYAMA, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması , İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Yayınları, 2005, s.27. 
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önemli sonuçlar doğuran görevleri yerine getirmekle yükümlüdür111. Ordunun 

başarısı; savaş zamanlarında zafer kazanmak, barış zamanlarında savaşa hazır 

olma ve organizasyonel etkinlik ölçütüne bağlanır112. Orduda bir örgüt, bir kurumdur. 

Orduda örgütsel güvenden söz edildiğinde ise, yönetim ve lider kadrosuna güveni 

gözardı etmemek gerekmektedir. Örgütsel güven kavramı ile ilişkilendirilen bir başka 

kavram liderlik kavramıdır. Bazı liderlik teorilerinde liderin, önemli bir özelliği olarak 

güvene yer verilmektedir. Bu yaklaşımlardan biri özellikler teorisidir. Liderin en 

önemli niteliklerinden biri olarak kendine güven duygusu sayılmıştır. Tarih boyunca 

liderler izleyenleri tarafından farklı şekillerde algılanmışlardır. Liderlerin farklı 

algılanışının sebebinin, onların öne çıkan bir takım kişisel özelliklerinden 

kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Yunan ve Roma mitolojilerinde bahsedilen tanrılar, 

toplumun yöneticisi ve lideri pozisyonundaki krallardır. Kralların liderlik özellikleri, 

izleyenler tarafından öyle algılanmış ki, onları Tanrı olarak konumlandırmışlardır. 

Fisher ve Muller liderlerin bu kişisel özelliklerinin izleyicileri tarafından algılanış 

biçimlerini şu başlıklar altında ele almışlardır; Tanrısal liderler (Roma İmparatorları, 

Eski Japon İmparatorları vb.), savaşçı liderler  (Büyük İskender, Atilla, Cengiz Han, 

Napolyon, Eisenhower, MacArthur, Patton, Rommel vb.) ve kahramanlardır. Liderlik 

teorilerinden daha güncel bir yaklaşım olan dönüşümcü liderlik yaklaşımında Bass, 

örgütlerde gereken görevi yapmanın yanı sıra, astların kendilerine güvenlerini 

arttıran, ortak hedeflere ulaşmak için örgütün üyelerinin görevi sahiplenmesi, bunun 

sonucunda örgütün sunduğu ürün ve hizmette yüksek kalite ve verimliliği sağlayan 

lideri dönüşümcü lider olarak tanımlamıştır113. Gerek tarihsel süreç incelendiğinde 

gerekse bugünün örgütlerinde askeri liderler tarihe yön veren önemli kişiliklerdir. 

Hatta daha öncede açıklandığı gibi, yönetim, stratejik yönetim ve liderlikle ilgili 

çalışmalar incelendiğinde bu disiplinlerin temelinde ordu ve ordudaki liderlik 

davranışlarının önemli yer tuttuğu söylenebilir. Burada lidere güven, izleyenlerin ve 

liderin etkinliği açısından önem taşımaktadır.  

                                                
111 Leonard WONG, Paul BLISSE, Dennis MCGURK, “Military Leadership: A context specific 
review”, The Leadership Quarterly , V:14, 2003, pp.657-692. 
112 WONG, a.g.m, p.670. 
113  Ercan YAVUZ, “Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Davranışının Örgütsel Bağlılığa 
Etkisinin Analizi", G.Ü. Eğitim Bil. Enst. Yayınlanmamı ş Doktora Tezi , 2008, s.28.                                                                                                                
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Toplumsal güven elbette ki bütün toplumlarda aynı düzeyde değildir. Bunun birçok 

nedeni olmakla birlikte temel etken farklı kültürlerdir. Fukuyama’ya göre güven 

açısından toplumlar ikiye ayrılmaktadır. Yüksek güvenli toplumlar, düşük güvenli 

toplumlar. Türk toplumu düşük güvenli bir toplum olarak ifade edilmektedir. Düşük 

güvenli toplumlar aynı zamanda aileci toplum olarak belirtilmektedir. Aileci 

toplumlarda; bireyler; aileleri dışındaki diğer bireylere güvenmemektedir. Aileci 

toplumlar; Çin, Fransa, İtalya ve Güney Kore’dir. Ekonomik açıdan bakıldığında; bu 

toplumlarda aile ekonomik organizasyonların çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu tip 

toplumlar aile sınırlarının ötesinde büyük organizasyonlar oluşturmada sıkıntı 

çekmektedir. Fukuyama’nın bu değerlendirmeleri toplumları sınıflandırırken 

ekonomiyi merkeze almasından kaynaklanmaktadır. Sosyal açıdan ele alındığı 

zaman aynı paralelde bir değerlendirme yapmak oldukça güçtür. Aileci toplumlarda 

güvenin düşük olduğunu ileri süren Fukuyama, bireylerin aile bireyleri dışındaki 

bireylere güvenerek onlarla ortak ekonomik yatırımlara yönelme olasılıklarını zayıf 

bulmaktadır.  Öte yandan ferdi organizma ile toplum yapısı arasında benzerlik 

bulunduğunu ileri süren La Play’ e göre, toplumda en küçük birim veya hücre ailedir. 

Eğer aile yapısı sağlamsa, toplumda sağlam bir yapıya sahiptir. Hatta fizikçi için 

atom ne ise, biyolog için hücre ne ise sosyolog içinde ailenin o olduğunu ileri 

sürmüştür114. Sosyal açıdan bakıldığında aile bireyleri arasındaki güven duygusu, 

toplumdaki güven duygusunun da temelini oluşturacaktır. Birbirine güvenen 

ailelerden oluşan toplumda güven duygusunun yüksek olması beklentisi vardır. 

Toplumdaki güven duygusu Fukuyama’nın ifade ettiği gibi; üyelerinin ortaklaşa 

paylaştığı normlara dayalı, düzenli, dürüst ve işbirliği yönünde davranan bir 

toplumda ortaya çıkmaktadır. Bu normlar Allah veya adalet gibi derin “değerler” 

hakkında olabileceği gibi, aynı zamanda, davranış kodları ve çalışma hayatına ilişkin 

standartları da ele almaktadır115. 

Türklerde aile yapısı; eşlerin 1/3’ü kan akrabalığına sahiptir. Son zamanlarda sosyal 

akrabalık, arkadaşlık komşuluk vb. oranı da yükselmektedir. Akraba evliliği sosyal 

                                                
114 Mustafa ERKAL, Harp Ekonomisi , İstanbul, T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Harp 
Akademileri Komutanlığı, Harp Akademileri Basımevi, 1985, s.110. 
115 Francis FUKUYAMA, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması , İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Yayınları, 2005, ss.41-42. 
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temas artışı, ulaştırma ve iletişimin daha etkin hale gelmesinden dolayı 

azalmaktadır. Türk ailesinin bir başka önemli özelliği bazı batı toplumlarından farklı 

olarak bağımlılık- beraberlik anlayışına sahip olmasıdır. Türk aile yapısı % 67 

oranında çekirdek aileye sahiptir116. Aileci toplumlarda toplumsal güveni, sadece 

ekonomik açıdan biraraya gelebilme yetisi olarak ele almak eksik bir yaklaşım 

olacaktır. Türk toplumu ekonomik anlamda bir araya gelmede, düşük güvenli toplum 

olabilir. Ancak gerek doğal afetlerde, gerekse savaş, sosyal, siyasi buhranların 

yaşandığı dönemlerde dayanışma içinde olmuştur. Bu dayanışmanın temelini, 

toplumsal güvenle açıklamak fazla iyimser bir yaklaşım olarak değerlendirilemez.  

Toplumun amacı ayakta kalmak ve milli ve manevi özelliklerini yani kimliğini 

kaybetmemektir. Milletleşme sürecini tamamladıktan sonra, tekrar geriye giderek 

kalabalık, aşiret, boy haline dönmemektir117. Tarihsel ve kültürel açıdan bakıldığında 

Türk toplumu inançlı bir toplumdur. Bu inancın temelinde ise ahlak vardır. 

Fukuyama’ya göre;   “Bilgi Çağı’nın savunucuları hiyerarşi ve otoritenin çöküşünü 

kutlarken kritik bir faktörü ihmal etmektedir. O da güven ve bu duygunun altında 

paylaşılan ahlaki normlardır. Toplumdaki hiyerarşik yapılar, örgütler ve devlet bir 

topluluktaki insanların hepsinin, yalnızca dile getirilmeyen ahlaki kurallara bağlı 

olarak yaşaması beklenemeyeceği için gerekmektedir. Asosyal olarak nitelendirilen 

bazı bireyler, dolandırıcılık veya başka tür zarar verici davranışlar aracılığıyla 

toplumu istismar etmekte ya da zayıflatmaktadır. Daha geniş bir kitle ise, kendi 

başına buyruk davranmaktadır. Bu tip insanlar, bir yandan ortak amaçlara 

olabildiğince az katkıda bulunurken, diğer yandan da grup üyeliğinin avantajlarından 

yarar sağlamayı arzulamaktadır. Dolayısıyla hiyerarşiler, tüm insanların her zaman 

toplumun ahlaki kurallarına bağlı yaşamalarına ve kendi haklarına düşen paya razı 

olmalarına güvenilemeyeceği için gereklidir”118. Güven ortamının oluşabilmesi için 

güvenilecek kişi veya kurumların dürüstlüklerine inanmak ön şarttır. Böyle bir inanç 

olmazsa toplumda güvenden söz edilemez. Daha açık bir ifade ile toplumsal hayatta 

inanmakla güvenmek birarada bulunan iki kavramdır. Bireyler hayatlarında mutlaka 

                                                
116 ERKAL a.g.e., s.114. 
117 ERKAL, a.g.e., s.15. 
118 FUKUYAMA, a.g.e., s. 41. 
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bir şeye veya bir şeylere inanmaktadır. İnanılan bireylerin veya şeylerin de hangi 

yönlerine, hangi özelliklerine inanıldığı bu aşamada önemli değildir. Birey için önemli 

olan inanılanlarında bireye inanıp inanmamasıdır. Bu şekilde karşılıklı güven 

ortamının oluştuğu toplumlarda sosyal hayatın işleyişi daha sağlıklıdır. Aksi takdirde 

ise, toplum hayatının işleyişinde ciddi sıkıntılar yaşanacaktır119.    �ehitlik, İslam’da 

büyük bir derecedir. Allah yolunda vatan, millet, bayrak ve din gibi kutsal müessese 

ve semboller uğruna can verebilen Müslümanlara ait ulvi bir sıfattır. Kavramın çoğul 

hali şüheda olarak adlandırılmaktadır. Türk Milleti diğer milletlerden farklı olarak 

askere düğüne gider gibi uğurladığı evladı ile gurur duymuş ve Orduyu “Peygamber 

Ocağı” olarak görmüştür. Türk milleti şehitleriyle daima gurur duymuş, şehitler ve 

şehit ailelerine ayrı bir saygı göstermektedir. Çünkü şehitler milletimizin kalbinde, 

zihninde canlı ve yaşayan varlıklardır. Onlar milli varlığımızın sürdürülmesinin en 

büyük teminatıdırlar. Türk Milletinin vatan savunmasına verdiği önem “Mehmetçik” 

kavramı ile sembolleşmiştir. Diğer bazı toplumlarda “meçhul asker” olarak ifade 

edilen bu kavram bizde “Mehmetçik” olarak müşahhaslaşmıştır120. 

Türk toplumundaki bu inanç toplumun bu coğrafyada yüzyıllardır varlığını 

sürdürmesinin en önemli nedenlerinden biridir. Dünya her dönemde muharebe 

sahalarında Türk insanın zafere ulaştığını defalarca görmüştür. Türk toplumu 

içinden binlerce kahraman lider çıkarmıştır.  Türk tarihi, Türk insanının inanılmaz 

gücünün, cesaretinin, metanetinin ve bir karış toprak uğruna yaptığı 

kahramanlıkların emsalsiz örnekleriyle doludur.  

Türk Askeri binlerce yıldır var olduğu tarih sahnesinde yurdunu ve milletini korumak 

için kendisine düşen görevi daima yerine getirmiştir. İyi komutanlar ve liderler elinde 

dünyanın en güçlü silahı haline gelen Türk askeri; 1’inci Dünya Harbinde Osmanlı 

Devleti’nin mağlup olmasına rağmen yüz binlerce Mehmetçiğini şehit ve gazi 

vererek görevini başarı ile tamamlamıştır.  

                                                
119 Ömer MÜFTÜOĞLU, “Güven Ortamının Bir Toplum İçin Önemi ve Bunu Engelleyen 
Faktörler”, Din Bilimleri Akademik Ara ştırma Dergisi , C:V, 2005, s.147. 
120 Mustafa E. ERKAL, Ansiklopedik Sosyoloji Sözlü ğü, İstanbul, Der Yayınları, 199, s. 
90. 
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Türk Milleti’nin belirgin vasfı Ordu-Millet olma karakterini binlerce yıldan günümüzde 

değişmeden taşıyabilmiş olmasıdır. Ordusu ile böylesine iç içe girmiş, milletin her 

ferdinin kendisini ordunun bir ferdi olarak hissettiği bir başka millet yoktur. Bu durum 

da milletin gerçek gücüdür.  

 Bir anlamda sosyal açıdan bakıldığında, yüksek derecede genel güvenli toplumlar 

yüksek vatandaşlık bağına sahiptirler. Bu tip toplumun bireyleri, toplumun geleceğini 

ilgilendiren konularda kararlara katılmaktadır. Ülkenin genel politikalarını belirlemede 

etkin rol oynamaktadır. Bu tip toplumlarda birey en önemli unsur olarak ele 

alınmaktadır. Bu toplumların daha etkili devlet yönetimleri vardır. Bu tip toplumlarda 

daha az bozulmuşluktan bahsedilebilir 121. Japonya, Almanya ve ABD, tarihsel 

olarak bireylerin birbirlerine son derece güvendiği, grup yönelimli toplumlar olarak 

bilinmektedir. Amerikalıların kendi ülkelerini bireyselliğin kalesi olarak görmeleri bile 

bu olguyu çürütmemektedir. ABD’de ki güven ve sosyalleşme düzeyinin azalması, 

aynı zamanda Amerikan toplumundaki birçok değişimden de görülebilmektedir. 

Herkesin bildiği gibi suç işleme oranının ve açılan dava sayısının yükselmesi, aile 

yapısının parçalanması, hayır kurumları, çeşitli kulüpler, sendikalar, kilise ve 

komşuluk gibi aradaki sosyal yapıların öneminin azalmaya yüz tutması, bu 

değişimlerin başlıcalarıdır. Tabi Amerikalılar arasında ortak değerleri paylaşma ve 

topluluk duygusunun azalmasını da eklemek gerekmektedir122.  

 Amerikan toplumunu bu durumda bireyselci toplum olarak değerlendirmek oldukça 

güçtür. Ortaklaşacı toplumlarda yüksek güven, iyilik temelli güdüler varken, bireyci 

toplumlarda düşük düzeyde güven, zayıf ilişkiler ve hesaba dayalı güdüler vardır123. 

Genel bir kural olarak, güven duygusu, bir toplum düzeni ve dürüst davranışlara 

beklenti oluşturacak şekilde, bir dizi ahlaki değerleri paylaştığı zaman 

yükselmektedir. Bu değerlerin belirli özellikleri, onların paylaşılmasından daha az 

önemlidir. Örneğin; Presbyterian ve Budistler, muhtemelen kendi dindarlarıyla 

                                                
121 Mehmet BAC , “Generalized Trust and Wealth”, International Review of Law and 
Economics , V:29, 2009, pp.46-56. 
122 Francis FUKUYAMA, Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması , İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Yayınları, 2005, ss.45-46. 
123 Patricia M. DONNEY, Joseph P. CANNON, “An Examination of the Nature of Trust in 
Buyer-Seller Relationships”, Journal of Marketing , V:61,1997, pp.35-51. 
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paylaşacak pek çok şey bulabilir, bu yüzden de karşılıklı bir güven için ahlaki bir 

temel oluşturmakta güçlük çekmeyebilirler124. Toplumsal güvene etki eden faktörler; 

kültürel faktörler, tanınırlık sağlama, cinsiyet, geçmiş tecrübe, din, ayrımcılık, 

örgütteki ekonomik ve sosyal aktiviteler güveni şekillendirmektedir125. 

Toplumsal hayatla ekonomik hayatın günümüz toplumlarında iç içe geçmişliği o 

kadar belirgindir ki ekonomik bir olayın toplumsal bir olaya dönüşmesi sık görülen bir 

durumdur. Günümüz toplumu için genel olarak güven duygusunun zayıfladığı, 

güvensizlik ortamının yaygınlaştığı sıklıkla dile getirilmektedir. Örneğin birbirine az 

güvenen bireyler, birbiriyle ekonomik anlamda yardımlaşmayı kesmektedir. Bu 

anlamda bireyler arasında oluşan güvensizlik ortamını, bankalar fırsata 

dönüştürmektedir. Bu yüzden bankalar bu güvensizlik ortamının bitmesini 

istemeyecektir126. Öte yandan bir toplumda güven ortamı ile ilgili olan 

sosyalleşmenin azalmasının bir sonucu toplumların ekonomik durumlarından ziyade 

devletin demokratik işleyişini doğrudan etkilemektedir. Toplumda güven ortamının 

zayıflaması, o toplumun toplum güvenliği için daha fazla bütçeden pay ayırmak 

zorundadır. Örneğin ABD güvenlik güçleri için, diğer endüstrileşmiş ülkelerden daha 

fazla harcama yapmaktadır. Buna rağmen toplumda her yüz kişiden biri 

cezaevlerinde yatmaktadır. Ayrıca güvensizlikten dolayı dava sayıları artmış ve yine 

aynı şekilde ABD vatandaşları, diğer gelişmiş ülkelerden daha fazla avukatlarına 

para ödemektedirler127.  

Sosyal sermaye kavramı güven kavramı ile ilişkilendirilen bir kavramdır. Sosyal 

sermaye, toplumda ya da toplumun bazı kesimlerinde, güven duygusunun yaygın 

olmasından doğan bir yetidir. Aile gibi en küçük ve temel gruplardan, ulus gibi en 

geniş gruplara kadar var olan tüm gruplar, içlerinde sosyal sermaye yetisini 

barındırır. Tarihsel alışkanlıklar, gelenek veya din gibi kültürel mekanizmalar yoluyla 

yaratılan ve iletilen sosyal sermaye, bu özelliği ile diğer insan sermayesi türlerinden 

                                                
124 FUKUYAMA, a.g.e, s.169. 
125 BAC, a.g.m., pp.46-56. 
126 Ömer MÜFTÜOĞLU, “Güven Ortamının Bir Toplum İçin Önemi ve Bunu Engelleyen 
Faktörler”, Din Bilimleri Akademik Ara ştırma Dergisi , C:V, 2005, s.149. 
127 FUKUYAMA, a.g.e., ss. 26-27. 
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ayrılır. “Gruplar, kişisel çıkar temelinde istenildiği zaman oluşturulabilir ve grubun 

oluşması kültürel süreçlere bağlı değildir.”128 

Her ne kadar bireysel çıkarlar ve sözleşmeler, toplumsal kuramların bir kaynağı olsa 

da; bu kaynağa bağlı olarak ortak ahlaki değerler barındıran toplumlar, en etkin 

organizasyonları oluşturmaktadır. Bu toplumlar belirgin yasal düzenlemelere ve 

çerçeveyi belirleyen sözleşmelere ihtiyaç duymamaktadırlar. Bunun nedeni ise daha 

önceden o topluluğa yerleşmiş olan ve ahlaki uzlaşmadan doğan, grup üyelerindeki 

karşılıklı güvendir129. Ahlaki normların ise, toplumda dayandığı bir takım değerlerden 

bahsetmek mümkündür. Bunlar; dini değerler, gelenekler ve örf adetlerdir.   

Toplumları homojen toplumlar ve heterojen toplumlar olarak iki grupta ele alan 

sosyologların homojen toplum yaklaşımları ile Fukuyama’nın bahsettiği toplum tipi 

arasında benzerlik vardır. Homojen toplum yapısı; etnik ve alt kültür farklılıklarının 

asgari seviyede olduğu yapılardır. Homojen toplumlarda anayasal vatandaşlıktan 

ziyade toplumun aynı kültürel paydaları ön plana çıkmaktadır. Bireylerin katılımı ve 

paylaşımı, bir kültüre, millete üyelik yasal olmanın ötesinde kültürel bir özellik 

taşımaktadır. Homojen olmayan heterojen toplumlarda hukuki ve anayasal 

vatandaşlık ortak payda halini almaktadır130. 

 “Sosyal sermayenin edinilmesi ise tersine bir topluluğun ahlaki normlarının 

alışkanlık haline gelmesini ve sadakat, dürüstlük gibi erdemlerin kazanılmasını ve 

bireylerin birbirlerine bağımlılığını gerektirmektedir. Bundan başka, bir bütün grup 

olarak, kendi üyeleri arasında güven genelleşmiş bir nitelik kazanmadan önce, ortak 

normları benimsemek zorundadır. Başka bir ifadeyle, sosyal sermaye bireylerin 

sadece kendi başlarına hareket etmeleri ile kazanılmamaktadır. Bireysel 

değerlerden çok, sosyal değerlerin hâkim olmasına dayanmaktadır. Sosyalleşebilme 

eğilimini kazanabilmek, ahlaki alışkanlıklara dayandığı için, insan sermayesinin diğer 

                                                
128 FUKUYAMA, a.g.e., s.42. 
129 FUKUYAMA, a.g.e., s.42. 
130 Mustafa ERKAL, Harp Ekonomisi , İstanbul, T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Harp 
Akademileri Komutanlığı, Harp Akademileri Basımevi, 1985, s.23. 
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türlerinde olduğundan çok daha zordur. Ama bu alışkanlıklar bir kez kazanıldı mı, 

yok edilmesi veya değiştirilmesi de aynı derecede güçleşmektedir.”131  

Sosyal sermayenin en faydalı türü, çoğu kez geleneksel bir topluluk veya grubun 

otoritesi altında çalışabilme yeteneği değil, yeni kurumlar oluşturabilme kapasitesi ve 

yerleştirdikleri değerler kümesi çerçevesinde işbirliği yapabilmesidir. Sanayi 

toplumunun karmaşık işgücü bölümlemesi tarafından oluşturulan, fakat 

sözleşmelerden ziyade paylaşılan değerlere yaslanan bu tür gruplar, Durkheim’ın 

“organik dayanışma” diye tanımladığı genel kuralların içinde yer almaktadır. 

Kendiliğinden sosyalleşme kavramı, bundan başka, devlet tarafından oluşturulan 

kurumlar veya aileden farklı, çok çeşitli aradaki kurumlara atfedilir. Hükümetler 

kendiliğinden sosyalleşmede bir açık olduğu zaman, toplumu bu yönde teşvik etmek 

üzere adımlar atmak zorundadır. Bazen devlet müdahalesi riskler içermektedir. 

Çünkü devlet bu müdahaleyi yaparken, sivil toplum tarafından tesis edilen 

kendiliğinden toplulukları çok kolay zayıflatabilmektedir.132  Ordu; askere aldığı 

bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlamaktadır. Toplumun çok çeşitli sosyal ve 

ekonomik çevrelerinde yetişmiş bireyler, askerlik görevleri esnasında bir araya 

gelmektedir. Bu bir araya geliş bireylerin davranışlarında değişmeye neden 

olmaktadır. Özellikle köy veya küçük kentlerde yaşayan bireyler askerlik görevi için 

ülkenin başka şehirlerini görme imkânı bulmaktadır. Bu açıdan ülkenin gerçeklerini 

tanıma fırsatı da bulmaktadır. Ayrıca kışlalarda, eğitim imkânı bulamamış askerlere 

okuma-yazma öğretilerek sosyalleşmeleri sağlanmaktadır. Sosyalleşme sürecinde 

askerler üzerinde subay ve astsubayların yanı sıra arkadaşlarının da büyük bir etkisi 

olmaktadır. Bu etkinin olumlu yönde olmasını sağlamak ise ordu mensuplarının 

tutum ve davranışlarıyla ilgili olmaktadır. 

Toplum içinde yer alan bireyler kendilerini farklı bir biçimde ifade etmektedirler. 

Bireyler kendi dünyalarını düzenleme ve planlama kapasitesine sahip olmaktan çok 

toplumsal düzen tarafından oluşturulmuş mevcut yapıdan yararlanmaktadır. Bireyler 

Hobbes gibi naturalistik sosyologların yaklaşımına göre; istenen amaçlara ulaşmada 

gerekli araçları kullanabilme akılcılığına sahiptir. Araç ve amaçlar toplumsal düzen 
                                                
131 FUKUYAMA, a.g.e., s.42. 
132 FUKUYAMA, a.g.e., s.43. 
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içinde mevcuttur. Toplum Hobbes’in deyimiyle “herkesin herkesle savaştığı” bir 

ortamda bireyin suça yönelmesini engellemektedir133. Toplum, yüksek güvenli bir 

toplum ise suça yönelişi engellemek daha kolay olmaktadır. Düşük güvenli 

toplumlarda, bireylerdeki toplumun diğer fertlerine güvensizlik, bireyi yalnızlığa ve 

toplumdan dışlanmışlığa ve hatta toplumla yabancılaşmaya itmektedir. Bu durum 

doğal olarak bireyi suç ve suça meyilli hale getirmektedir.  

Ailesel toplumların karşıtı olarak sosyal güvenin yüksek olduğu topluluklar, sonuçta 

güçlü bir kendiliğinden sosyalleşebilme eğilimi taşımaktadır. Japonya ve Almanya 

tamamen bu kategoriye girmektedir. Fakat kuruluşundan bu yana ABD çoğu 

Amerikalının inandığı gibi bireyci bir toplum değildi. Daha ziyade, her zaman çok 

sayıda gönüllü birleşmelerin ördüğü bir ağa ve bireylerin kendi çıkarlarının ikinci 

planda kaldığı bir toplumsal yapıya sahiptir. Tabii, Amerikalıların Japon ve 

Almanlarla karşılaştırıldığında geleneksel olarak çok daha fazla anti devlet 

anlayışına sahip olduğu doğrudur. Onlara göre güçlü bir topluluk ancak devletin 

gücünün azalmasıyla ortaya çıkabilir”.134 Toplumda güven ortamının oluşabilmesi ve 

sürdürülebilmesi için, belirsizliklerin aşılması şarttır. Toplumda oluşan güven ortamı, 

toplumun çıkarları, toplumun her açıdan ilerlemesi için gereklidir. Toplumsal sistemin 

işlemesi için güven vazgeçilmez bir unsurdur. Bir toplumda güven ortamını 

engelleyen ikinci önemli faktör bireylerin duydukları korkudur. Aslında korku 

toplumda oluşan belirsizliğin bireyin üzerinde bıraktığı etkidir. Bireyin, toplumsal 

yaşantısında belirsizlik durumu artıkça korkuları da artmaktadır. Korkunun gerçek 

nedeni bilinmezliktir. Bireyler hayatlarında bilmedikleri her şeyden, bildiklerine 

nazaran daha çok korkmaktadır. Bireylerin toplumsal hayat içinde bilgi düzeyleri 

yükseldikçe korkuları da azalacaktır. Toplumda bilgi düzeyinin artması sadece örgün 

eğitim kurumları aracılığı ile sağlanamamaktadır. Bireylerin çok hızlı değişen 

çevreye bağlı olarak, yaşamlarını kolaylaştıracak bilgi edinmeleri güçleşmektedir. 

Bireylerin eğitim hayatları esnasında sık yer değiştirmeleri durumu daha da 

zorlaştırmaktadır. William Whyte, “Örgüt İnsanı” adlı eserinde, ABD’de bazı kent 

okullarında bir yıl içinde öğrencilerin yarısının değişmesini olağandışı bir gelişme 
                                                
133 Margaret M. POLAMA, Çağdaş Sosyoloji Kuramları , Çev. Hayriye Erbaş, Ankara, 
Gündoğan Yayınları, 1993, s.19. 
134 FUKUYAMA, a.g.e., s.45. 
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olarak değerlendirmemektedir. Öte yandan okullarda bir yıl içinde aynı konu üç ayrı 

öğretmen tarafından öğrencilere sunulabilmektedir. Hem öğrenciler hem de 

öğretmenler arasındaki devir hızının artması durumu karmaşık hale getirmektedir135. 

Bu durumda bireylerin hızlı değişen bilgilere yönelik olarak eğitim programları 

yenilenmelidir. Resmi kurumların bu hıza yetişmesi pek mümkün değildir. Bu 

durumda bireylerin, yeni bilgilere ulaşma gayretini göstermesi gerekmektedir. 

Yaşadığı çağla ilgili gerekli bilgi donanımlarına sahip bireylerin kendine güven 

duyguları artacaktır. Kendine güven duygusu yüksek bireyler, kendine güvenen bir 

toplum oluşturacaktır.  

  

                                                
135 Alvin TOFFLER, Gelecek Korkusu �ok , Çev.Selami Sargut, Ankara, Altın Kitaplar 
Basımevi, 1981, s.109. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2 TÜRKİYE′′′′DE ORDU VE ORDUYA GÜVEN 

2.1 Ordu Kavramı ve Türk Ordusunun Kısa Tarihçesi 

Ordu kavramına sosyolojik anlamda yaklaşan yazarlardan olan Erving Goffman’a 

göre, ordu “toplam kurum”lardan birisidir. Toplum kurum kavramı bireylerin 

davranışlarının bürokratik veya hiyerarşik mekanizmalarla belirlendiği ve yeniden 

tasarlamak ve bu yolla yeniden sosyalleştirildiği ortamlar olarak belirlenmektedir. 

Teorinin kurucusu Goffman, ‘Asylums’ (1961) adlı eserinde total kurumun üç temel 

özelliğinden bahsetmektedir

1. 

Bunlardan birincisi; kurumdaki yöneticiler veya görevliler günlük hayatın her alanını 

(yeme, içme, yatma) kendileri yönlendirmektedir. İkinci olarak bir toplumun; inanç, 

üreme, yetiştirme, paylaşma gibi başlıca etkinlikleri veya ihtiyaçları olan tüm yapısal 

bileşenleri içinde barındırmaktadır. Üçüncü olarak ta bu tip kurumlar; bir toplumda 

bir takım temel işlevleri karşılayan, süreklilik kazanmış ve toplumun çoğunluğu 

tarafından kabul görmüş ve onaylanmış ilişki sistemleri ve davranış kalıpları olarak 

görülebilir.  

Kurumlar, toplumun belirli bir fonksiyonu çerçevesinde örgütlenmiş, birbiri ile ilişkili 

norm ve kurallardan meydana gelmiş bir sistemdir. Bu bağlamda kurum kavramı ilk 

bakışta toplumun yerleşik görünümlerini yansıtır. Unutmamak gerekir ki kurumsal 

sistemi oluşturan ilişkiler ağı, durağan gibi görünse de realitede dinamik bir özellik 

gösterir. Bu ilişkiler ağının dinamik özelliği sayesindedir ki kurumlar insanların 

hayatına bir anlam ve düzen katar2. Askerlik kurumu her ne kadar savaş ile ilgili bir 

çağrışım yapsa da faaliyetlerinin büyük bir kısmını barış döneminde de 

sürdürmektedir. Askerlik sadece savaşta kullanılacak savaş sanatının haricinde, 

                                                
1 Erving GOFFMAN, Asylums , Harmondsworth, Penguin, 1961, s.25. 
2 Mimar TÜRKKAHRAMAN, Toplum ve Temel Toplumsal Kurumlar, Kurumlar 
Sosyolojisine Giri ş, Ankara, Alp Yayınevi, 2006, s. 9. 
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üyeleri toplumun her kesiminden gelen personeli de sosyalleştiren bir kurumdur. 

Harp koşullarının getirdiği zorluk ve fedakârlık gerektiren tüm faaliyetler ancak barış 

durumunda ki programlı ve titiz bir çalışma ile elde edilebilir. 

Bir toplumun ordusu iki temel güç tarafından şekillenmektedir. Birincisi ordunun; 

toplumun güvenliğine yönelik tehditlerden kaynaklanan işlevsel zorunluluğu vardır. 

İkincisi toplumda önde gelen toplumsal güçlerin, ideolojilerin ve kurumların yol açtığı 

toplumsal zorunluluğu vardır. Sadece toplumsal değerleri yansıtan askeri kurumlar, 

askeri işlevleri yansıtmada yetersiz kalabileceği gibi, sadece işlevsel zorunluluğun 

şekillendirdiği askeri kurumları toplum çerçevesinde sınırlandırmak güç olabilir. Bu 

iki temel gücün karşılıklı etkileşimi sivil-asker ilişkileri sorununun özünü 

oluşturmaktadır3.  

Türk toplumunda askerlik çok özel bir yere sahiptir. Kışla, yüzyıllardır Türk Milleti için 

öncelikle okul görevi görmüştür. Halen aynı fonksiyonlarını yerine getirmeye devam 

etmektedir. Askerlik kurumunun her yönüyle bireyin kendisini ve askerden sonra da 

gittiği toplumda sosyal hayatını etkilediğini söylemek mümkündür. Konuyu öncelikle 

bireye bakan yönüyle ele alacak olursak; askerlik birçok genç için ilk defa ailesinden 

ayrılarak yalnız başına kaldığı bir süreçtir. Askerliği boyunca kişinin zorluklarla 

mücadele, problemlerini çözme, yeni arkadaşlıklar kurma, sahip olduğu değerleri 

algılama, kültürünü arttırma, yeni bilgiler edinme, dünyayı ve yurdunu tanıma, 

sorumluluk bilincini arttırma gibi bireysel gelişiminde çok önemli kazanımları 

olmaktadır. Aslında, kişi temel ihtiyaçlarını karşılarken bile toplum kurallarını 

öğrenmektedir. Askerlik kişide toplum bilinciyle beraber, ulus düşüncesini de 

aşılamaktadır. Belki de yüzyıllardır bağımsızlığımızı sağlayan bilinç, askerlik 

bilincimizle sahip olduğumuz ve öğrendiklerimiz sayesinde olduğunu söylemek 

abartı olmaz. Askerliğin fiziki zorluğunu yaşayan insanların, bu bedelin karşılığında 

vatanı sahiplenmeleri de kaçınılmazdır. Tarihimizin her köşesinde askerlik 

toplumumuzun her parçasına girmiştir. Toplum askere giden evlatları için türküler 

yapmış, destanlar yazmıştır. Genelde toplumumuzda aile kurulması aşamasında 

hemen hemen ilk sorulan soru delikanlının askerlik yapıp yapmadığı ve askere gittiği 

                                                
3 Samuel Phillips HUNTINGTON, Asker ve Devlet: Sivil – Asker İlişkilerinin Kuram ve 
Siyasası , Çev.Uğur Kızılaslan, İstanbul, Salyongoz Yayınları, 2004, s.5. 
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gibi şanıyla şerefiyle gelip gelmediğidir. Toplum, aile gibi en temel kurumunun ancak 

bu şartlar yerine getirilirse kurulmasına izin vermektedir. Aynı şekilde iş hayatında 

da tahsili ve mesleği ne olursa olsun askerliğini bitirmeyenleri ciddi ve kalıcı işe 

almadıkları yaygın bir şekilde görülmektedir. Bunu her iş ilanında görmek de 

mümkündür. Kısacası askerlik hizmeti toplumumuzun her kesiminde bir olgunlaşma 

ölçüsü olarak görülmekte ve kabul edilmektedir.  

Toplumun orduyu önemsemesinin bir başka nedeni ise, inançlarından 

kaynaklanmaktadır. Gerek şehitlik mertebesine gerekse gazilik mertebesine 

ulaşabilmenin yolu güvenlik kuvvetlerinde yer almakla mümkündür. �ehit ve gazi 

kavramlarının tanımlarının yapılmasında bu açıdan yarar vardır. �ehid: �âhid olan, 

meşhude, Allah yolunda canını feda eden Müslüman, Hak için hayatını feda ederek 

ölen. Allah'ın rızasına eren kişidir (Naklinde ve gaslinde rahmet melekleri hazır 

oldukları için yahut kıyamette ümem-i sâlife hakkında istişhad olunan zevattan 

olduğu için yahut vefat etmeyip huzur-u İlâhîde hazır ve zinde olduğu için yahut 

âlem-i mülk ve melekûtu müşahede eylediği için "�ehid" denmiştir.) �ahidin 

mübalâğası. Resul-ü Ekrem'in bir ismi. İlminden asla bir şey kaybolmayan, bütün 

şeyler ilminde hazır olan Allah, Gazi; Din uğrunda harbeden. Cihadda yaralanmış 

veya harbetmiş olan kimse. Harpte ordunun başına geçen kumandan denilmektedir. 

Muzaffer olan ve harpten sağ dönen. (Bak: Meratib-i hayat, lügat nur)4.  

                                                
4 Serdar �AHİN, “Bir Sosyalleşme Mekanizması Olarak Askerlik Kurumu”, Yayınlanmamı ş 
Yüksek Lisans Tezi , Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, s.114. 
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Liddell Hart’ın deyimiyle tarih “evrensel bir tecrübe” askeri tarih ise Moltken'in dediği 

gibi “barış zamanlarında savaşı öğretmenin en etkin yoludur.” Bu nedenle askerlik 

eğitiminde tarihin ve tarih eğitiminin önemi büyüktür5. Tarihsel açıdan Türk Kara 

Kuvvetleri’nin temelinin Hun İmparatorluğu döneminde Mete Han tarafından 

M.Ö.209 yılında atıldığı ileri sürülmektedir. Dünyada ilk teşkilatlı ordu Hun Türkleri 

tarafından kurulmuştur. Onbaşı, Yüzbaşı, Binbaşı, Tümen beyi gibi rütbelere 

ayrılmıştır. Onbaşı 10 kişiye, Yüzbaşı 100 kişiye, Binbaşı 1000 kişiye, Tümen beyi 

10 bin kişiye kumanda etmiştir. Tümen beyleri ekseriya hanedana mensup 

prenslere, Tarhanlara verilmekte, diğer rütbeler başarıyla kazanılabilmekteydi. Türk 

Milleti asker millet olmuştur. Eli kılıç tutan her Türk erkeği orduda görev almıştır. 

Komşuları Çinlilere nispetle nüfus bakımından mukayese edilemeyecek kadar az 

insan gücüne sahip olmalarına rağmen Asya’nın en güçlü ordusuna sahip 

olmuşlardır. “Her Türk, doğuştan asker” kabul edilmiştir.  Askerlik mesleğini her 

zaman benimsemiştir. Bir ayaklanma hadisesi söz konusu olduğu zaman, dövüşmek 

için bir mesele çıktığı zaman, metin ve cesaretli Türk köylüsü uyanmış ve şayanı 

hayret bir teşkilatçılık kabiliyeti ve kudretini göstererek, birçok çareler bulmuştur6.  

1040 yılında Dandanakan Meydan Muharebesi’nde Gazneliler’i yenerek istiklaline 

kavuşan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Bizanslıları yenerek, 

Anadolu’yu yeni bir Türk yurdu yapan Büyük Selçuklu Devleti’nde, Kara 

Kuvvetleri’nin Teşkilat ve Eğitimi sağlam esaslara bağlanmıştır. 1299 yılında kurulan 

Osmanlı İmparatorluğu’nun, ilk yıllarındaki teşkilatında Selçuklular’ın ve 

Memlukluların tesirleri görülmektedir Osmanlı Ordusu’nun teşkilatlı bir şekilde ortaya 

çıkışı ise, Sultan 1’inci Murat zamanında olmuştur. Tarihte ilk süvarili ordu olma 

niteliğini taşıyan Osmanlı Ordusu önceleri yalnızca atlı akıncılardan oluşmakta iken, 

daha sonraları yaya birliklerinde katılmasıyla Yeniçeri Ocağı adı altında sürekli bir 

yapıya dönüştürülmüştür. İmparatorluğun yükseliş dönemlerinde Yeniçeri Ocağı 

önemli rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme devri ile birlikte, 15 

Haziran 1826'da başlayan Yeniçeri Ayaklanması’nın bastırılmasını müteakip, bu 

                                                
5 Samuel Phillips HUNTINGTON, Asker ve Devlet: Sivil – Asker İlişkilerinin Kuram ve 
Siyasası , Çev.Uğur Kızılaslan, İstanbul, Salyongoz Yayınları, 2004, s.90. 
6 Hüseyin �İM�EK, Türk Kültürü , İstanbul, Harp Akademileri Komutanlığı Basımevi, 2000, 
s. 128 – 148. 
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ocak kaldırılmış, bunun yerine “Asakir–i Mansure-i Muhammediye” adında yeni bir 

ordu kurulmuştur. Bu gücün temelini “Kol” adı verilen taburlar oluşturmuştur. Yine bu 

dönemde ihtiyat “Redif” kuruluşu göreve başlamıştır. 1843’te yeni bir düzenlemeye 

gidilerek beş yıllık hizmet süresine tabi personelle oluşturulan 5 ordu kurulmuş olup, 

1848 yılında yapılan bir değişiklikle ordu sayısı altıya çıkarılmıştır. Osmanlı Ordusu 

yaklaşık 300.000 kişilik bir güce yükseltilmiştir7. 

Atatürk’ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zafer sonunda, Türk Kara 

Kuvvetleri, Cumhuriyet Döneminin başında ikişer tümenli dokuz kolordu ve üç süvari 

tümeninden oluşan üç Ordu Müfettişliği halinde teşkilatlandırılmıştır. İlk tank birlikleri 

1934 yılında oluşturulmuştur. Daha sonra Komando ve Paraşüt birlikleri kurulmuştur. 

Silah, teçhizat ve her cins malzemenin üretilmesi için önemli adımlar atılmıştır. Ordu 

Komutanlıkları, 1949 yılında teşkil edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 

bağlanmışlardır. Modernleşme sürecinde Türk Kara Kuvvetleri; süvari birliklerini 

lağvederek, motorize hale getirilen birliklere önem verilmiştir. Günümüzde Kara 

Kuvvetleri; dört Ordu Komutanlığından, oluşmuştur. Değişen uluslararası siyasi ve 

askeri ortam ile gelişen teknoloji; Kara Kuvvetleri’nin yeniden yapılanmasını 

gerektirmiştir. 1990’lı yıllarda kuvvet; modern muharebe ortamına uyum sağlayacak 

biçime getirilmiştir. Bu yeni kavramla; Kara Kuvvetleri’nin hareket yeteneğini artıran 

Kolordu, Tugay ve Tabur esasına dayanan bir yapılanma oluşturulmuştur.  

Türk Kara Kuvvetleri; Cumhuriyet tarihinin her devresinde, dünya ve özellikle bölge 

barışının korunmasında büyük başarılar göstermiştir. 1950 yılında Kore Savaşı’na 

bir tugayla katılan birliğimiz, Birleşmiş Milletler idealleri uğruna çarpışarak, dünyanın 

takdirini kazanmıştır. 1974 yılında gerçekleştirilen, Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kara 

Kuvvetleri kendisine verilen görevleri her an ifa’ya hazır olduğunu bütün dünyaya 

göstermiştir. Dünya barışının korunması yönünde, 1993–1994 yıllarında Somali’de 

etkin bir rol alırken, 1994 yılından itibaren Bosna-Hersek, 1999 yılından itibaren ise 

Kosova’da aynı görevi başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca, barış için ortaklık 

ülkelerinin; NATO’ya uyumun temini çerçevesinde, NATO Barış İçin Ortaklık (BİO) 

Tatbikatının icrasına 1995 yılından itibaren başlanmıştır. Barışa katkı olabilmesi için 

Afganistan’a ve son olarak da Lübnan’a asker göndererek çalışmalarına devam 
                                                
7 �AHİN, a.g.e., s.76. 
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etmektedir. Afganistan’da aynı zamanda diğer ülke askerlerinin komutasını da 

üstlenerek bu görevini başarıyla sürdürmüştür8.  

Vatan ve millet kavramları, birbirinden ayrılmayan iki kavramdır. Biri düşünülünce 

öbürü zorunlu olarak hatıra gelmektedir. Her ikisi de toplumu birleştiren ve Türk 

askeri hangi statü ve rütbede olursa olsun, ülkenin her yerinde, her koşulda, her 

göreve hazır bulunmayı doğal görmektedir. Çünkü onun için vatan bir bütündür ve 

millet tekdir. Vatanın ve milletin savunulması ise onun namusunda tevdi edilmiş 

kutsal bir vazifedir. Bu uğurda canını vermek ise Türk askeri için en yüksek 

mertebeye (şehitliğe) yükselmek anlamını taşımaktadır. İşte böyle bir duygu, inanç 

ve anlayışla görevi yapan asker, itibarının ve kazandığı maddi, manevi tüm 

değerlerin kendi yüce milletinden kaynaklandığını ve asıl koruması gereken 

emanetin “sancak”ta temsil olunan ülke bağımsızlığı, birliği ve namusu olduğunu 

bilmektedir. Haliyle bu asker tüm varlığı ile kendini vatan ve millete adamaktan 

yüksünmez. Bunun bir anlamı da milletin aldığı şerefi iyi taşımak ve her yönden ona 

hizmete koşmaktır. İşte başta Türk subayı olmak üzere yüksek milli ve manevi 

değerlere istisnasız sahip çıkan Türk Ordusu, medeniyet unsurlarını çevresine ve 

ülkesine taşımada da adeta yarış halindedir9.  

Türkler’i daima insanlık tarihinin merkezine yakın tutan, Türk orduları olmuştur. “Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin, özellikle onun temelini teşkil eden Türk Kara Kuvvetleri’nin 

tarihi, şüphesiz ki Türk Milleti’nin dünya tarihinde sahneye çıkmasıyla başlamıştır.” 

Dünya tarihinin sayfaları, Türk ordularının şanlı ve büyük seferleri ve fetihleriyle 

doludur; nitekim Türkler, at ve silah sevgisinin çok geliştiği asker bir millettir. 

İmparatorluk ordusundan milli orduya kesin bir geçiş olmasına rağmen Türkler, 

atalarından miras kalan askeri gelenekleri çok iyi muhafaza etmesini ve bu 

gelenekleri nesilden nesile aktarmayı başarmışlardır. Türklerdeki savaşçılık ruhu 

Orta Asya’dan gelmektedir. Yeni askeri görüşün sembollerinden birisi Türkleri 

“Mehmetçik” diye isimlendiren kavramdır. Büyük askeri yeteneklere sahip olan 

Mehmetçik; atalarından, ondan önce yaptıkları fedakârlık, kahramanlık ve cesaret 

örneklerini göstermeye muktedirdir. Tarihte Türk askerinin cesaretini sergileyen pek 
                                                
8 �AHİN, a.g.e., s.77. 
9 Silahlı Kuvvetler Dergisi , No: 356, Ankara, Genel Kurmay Basımevi, 1998, s. 24.  
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çok örnekler vardır10. Türkiye’deki yasal düzenlemeler bu tarihi ve kültürel 

nedenlerden dolayı askerlik hizmetini sadece bir görev olarak değerlendirmiştir. T.C. 

Anayasası “Vatan hizmeti her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı 

Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş 

sayılacağı kanunla düzenlenir.” hükmüne yer vermiştir11. 

Toplumun bugün orduya bakış açısında sadece tarihsel ve duygusal gerekçelerle 

açıklamak yeterli olmayacaktır. Toplum elbette akılcı bir takım değerlendirmelerde 

de bulunmaktadır. Bu değerlendirmenin sonucunda ordunun mensuplarının ne 

kadar profesyonel olduğu, ne kadar teknolojiye hakim olduğu gibi hususlar üzerinde 

fikir yürütmektedir. Toplumun orduya bakış açısını sağlıklı bir şekilde ortaya 

koyabilmek için yukarıda bahsi geçen konuların yanında askerlik mesleği ve bu 

mesleğin bazı temel farklarına da değinmekte yarar vardır. Huntington askerlik 

mesleği ile ilgili olarak çeşitli görüşler ileri sürmüştür. “modern subay kadrosu 

profesyonel bir organdır ve modern silahlı kuvvetlerdeki bir subay profesyonel biridir. 

Profesyonellik kavramı, bu günün silahlı kuvvetler subayını, önceki çağların 

savaşçılarından ayrıştırmaktadır. Ancak; buradaki profesyonellik daha çok 

amatörlüğün karşıtı olarak değerlendirilmiştir. Askerliğin profesyonel meslek olarak 

kabul edilmesinin üç temel nedeni vardır. Bunlar; uzmanlık, sorumluluk ve birliktir12”. 

Toplumun orduya güven duygusunun oluşmasında ordunun işinde uzman oluşu ve 

işini yerine getirmede bu uzmanlığı sergileyebilmesi ve uzmanlığını sergilerken 

sorumlu davranabilmesi önemlidir. Türk Ordusu bu uzmanlığını kesintisiz bir şekilde 

mücadele ettiği teröre karşıda göstermektedir. Terörle mücadele konusunda 

ordunun faaliyetleri toplum tarafından yakından izlenmektedir. Toplumun terör ve 

terör örgütleri hakkında doğru bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aydıner Türkiye’de 

terör örgütleri ile ilgili olarak yapmış olduğu bir çalışmada terör örgütlerinin 

bazılarının yok olup gittiğini, bir kısım terör örgütlerinin faaliyetlerini askıya aldığını, 

                                                
10 George CAWRYCH, Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Kültürü , İstanbul, Harp Akademileri 
Komutanlığı Basımevi, 2002, s. 17. 
11 T.C. Anayasası, 1982, Md. 72. 
12 Samuel Phillips HUNTINGTON, Asker ve Devlet: Sivil – Asker İlişkilerinin Kuram ve 
Siyasası , Çev.Uğur Kızılaslan, İstanbul, Salyongoz Yayınları, 2004, s.10. 
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bazılarının ise aktif olarak faaliyetlerine devam ettiklerini ileri sümektedir. Bu terör 

örgütlerinden pek çoğunun yasal alanda onların taktik ve stratejilerini uygulayan 

parti, dernek vakıf ve şirket gibi kuruluşlara ve yayın organlarına sahip oldukları 

bilinmektedir. Terör örgütlerini ayakta tutan unsurları Aydıner şu şekilde sıralamıştır. 

Eylemlilik, propaganda, organize suç örgütleriyle kan bağı içinde olmak ve dış 

destektir13. Toplum terörün farkında ve karşısındadır. Teröre evlatlarını şehit 

vermiştir. Bölücü terör örgütü yaklaşık otuz beş bin vatandaşımızı kaybetmemize 

veya şehit vermemize neden olmuştur. Toplum bölücü terörün ekonomik, sosyal ve 

sivil uzantılarını mutlaka bilmelidir. Terör örgütünün uzantıları konusunda ordu ve 

emniyet mutlaka toplumu bilgilendirmeli ve örgütün ekonomik bağlantıları mutlaka 

kesilmelidir. 

2.2 Ordu Millet Elele Gelene ği 

Huntington; “her mesleğin müşterisi toptan veya bireysel olarak toplumdur” 

demektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki askerlik mesleği temelde toplumun 

çıkarlarına yönelik olarak icra edilen bir meslek olmalıdır. Genelde askerlik 

mesleğinin icra edildiği ordunun da toplumla bütünleşmesi gerekmektedir. TSK’nin 

başarılarla dolu uzun tarihi ve bu sürece bağlı olarak oluşan köklü gelenekleri, 

günümüz kültürel normları ve bilgi/tecrübe birikimi ile TSK’nin kültürel kimlik 

ağırlığını belirlemektedir. Bu açıklamadan yola çıkarak TSK’nin tarihi geçmişinden 

kaynaklanan köklü gelenekleri ile kurum çalışanlarının bireysel ve karşılıklı 

davranışlarını belirleyen hukuki esaslardan bahsetmek gerekli görülmektedir. 

Tarihi süreç içerisinde Türk ordusuna ait en iyi tanımlama ulu önder Atatürk’e aittir. 

"Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir 

ifadesi olan Ordumuz, topraklarımızın ve Türkiye idealini gerçekleştirmek için sarf 

etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmez güvencesidir. Ordumuzdaki 

subay ve yüksek komuta heyeti birbirine karşı büyük bir sevgiyle, hürmetle, emniyet 

ve güvenle bağlıdır ve üstten aldıkları emri bir namus meselesi gibi kabul ederek ifa 

ederler. TBMM’nin Ordusu; insanca, bağımsız yaşamaktan başka amacı olmayan 
                                                
13 Gökhan AYDINER, “Dünyada ve Türkiyede Terör”, Polis Dergisi , Ankara, 2009, S.40. 
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Milletiyle aynı ülküyü paylaşan ve sadece Milletinin emrinde olan öz evlatlarından 

oluşan güçlü bir topluluktur”. Ordu mensubunun mesleki uzmanlığı, diğer 

uzmanlıklardan ayrı ele alınmıştır. Askerin mesleki uzmanlığı, toplumun tüm 

geleneksel kültürünün bir dilimidir. Profesyonel ordu mensubu becerisini ancak, 

parçası olduğu daha geniş gelenekten haberdar olduğu takdirde başarıyla 

uygulayabilir14. 

“Türk Milleti Ordusunu çok sevmekte, onu kendi idealinin harisi telakki eder." Ulu 

Önder Atatürk’ün ifadelerinde TSK tanımlanırken; Türk ordusunun en önemli özelliği, 

tarihinden kaynaklanan “milli-ordu” oluşudur. “Orta Asya Türk Devletlerinde paralı 

askerlik uygulaması olmamıştır. Türk beyleri komutan, Türk Milleti de onların 

askerleriydi. Barış zamanında milleti oluşturan boylar, savaş zamanında ordu 

tümenlerini meydana getirmekteydi. Her boy kendi büyüklüğüne göre ‘onluk, yüzlük, 

binlik’ veya ‘on binlik’ bir askerî birim şeklinde örgütlenmiştir. Sosyal hayatta ve 

devlet teşkilâtında askeri bir disiplin hüküm sürmüştür.  Tarihsel süreçteki bu 

bütünleşme ‘Ordu Millet Geleneği’ni meydana getirmiştir. Bu geleneğin sonucu, 

çocuklar daha küçük yaşlardan itibaren askerliğe alıştırılmışlar, kadınlar da erkekler 

gibi ata binmiş ve silâh kullanmışlardır. Ordu - Millet Geleneği sonradan kurulan 

Türk -İslâm devletleri döneminde de aynen devam etmiştir.  

Askere giden Türk gençleri, davullu, zurnalı eğlencelerle, törenlerle asker ocağına 

uğurlanmaktadır. Başka hiçbir milletin hayatında görülmedik biçimde, Türk gençleri 

askerlik hizmetine ve savaşa değil adeta düğüne gider gibi gitmektedir. İşte bu, Ordu 

Millet bütünleşmesinin, millî birlik ve bütünlük bilincinin bir sonucudur. Ordu - Millet 

anlayışını aksettiren en önemli unsurlardan bir tanesi de ‘şehitlik’ ve ‘gazilik’ 

anlayışıdır. Hiçbir şahsî menfaat gözetmeden millî ve manevî değerleri yüceltmek; 

vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna; milletin şeref ve namusunu korumak için 

düşmanla savaşan ve savaş sırasında hayatını kaybeden Mehmetçiklere şehit, 

düşmanla çarpışırken ölmeden geri dönen Mehmetçiklere de ‘gazi’ denilmektedir. 

Türk milleti böylece kutsal askerlik mesleğini ve askerlik hizmetini en yüce 

mertebeye yerleştirmiştir. Mehmetçik askere giderken ve savaşırken böyle bir kutsal 

                                                
14 Samuel Phillips HUNTINGTON, Asker ve Devlet: Sivil – Asker İlişkilerinin Kuram ve 
Siyasası , Çev.Uğur Kızılaslan, İstanbul, Salyongoz Yayınları, 2004, s.11. 
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mertebeye ulaşmak duygu ve düşüncesi içinde hareket etmektedir. Her türlü 

imkânsızlıklar içinde dahi inanılmaz fedakârlıklar yapmakta ve olmazı olura 

çevirmekledir. 

Türk toplumunun ordu konusunda hassas davranmasının bir diğer nedeni, ordunun 

terörle mücadele konusunda sergilemiş olduğu çabalardır. Türkiye terörle mücadele 

alanında yıllardır çaba sarf etmiştir. Öncelikli olarak terörle mücadele, uluslararası 

destek gerektiren bir konudur. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD meydana gelen terör 

eyleminden sonra, hem ülkeler hem de bireyler terörizmi anlama ve mücadele 

konusundaki çabalarını arttırmışlardır. Terör ve terörizm konusunda birçok akademik 

çalışmalarda yapılmıştır. Bu çalışmalarda terör ve terörizm kavramları, terörün 

nedenleri ve çeşitleri, yayılma biçimlerine de yer verilmiştir. Bu çalışma açısından 

bakıldığında ise, güven ve belirsizlik arasındaki ilişkiye bağlı olarak terör konusuna 

yer vermekte yarar vardır. 

Türkiye terörle mücadele eden ülkelerden biridir. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle 

Mücadele Hareket Daire Başkanlığı tarafından 2006 yılında yayınladığı istatistiklere 

göre; 1984–2004 tarihleri arasında Türkiye’de 52.315 terör olayının meydana geldiği 

ve bu olaylarda çok sayıda emniyet görevlisi ve vatandaş hayatını kaybetmiştir. Asıl 

önemli olan bölücü terörle mücadelenin geldiği noktadır. Terörizm kavramı; topluma 

korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümüdür. Terörün sözcük 

anlamı Latince “terrere” kelimesine dayanmaktadır. Terrere; büyük korku, dehşet 

anlamları taşımaktadır15. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda terör 

tanımlanmıştır. “Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, 

sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyet’in 

niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti’nin ve Cumhuriyet’in 

varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya 

ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, 

kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla, bir örgüte mensup kişi veya 

kişiler tarafından girişilecek suç teşkil eden eylemlerdir. İki veya daha fazla kimsenin 

                                                
15 Zuhal YENİÇERİ, “Terör ve Terörist Algısı: Silahı Kimin Tuttuğu Ne Kadar Etkili?”, A.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamı ş Yüksek Lisans Tezi , Ankara, 2006, s.2. 
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terör suçunu işlemek amacıyla birleşmesi halinde bu Kanunda yazılı olan örgüt 

meydana gelmiş sayılır. Örgüt terimi T.C.K ile ceza hükümlerini içeren özel 

kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsamaktadır”.    

“Terörizm; savaş veya çatışma halinde olmayan hedeflere, alt ulusal gruplarca veya 

gizli ajanlar tarafından, önceden üzerinde düşünülmüş, planlanmış ve politik 

güdülenmeyle gerçekleştirilen şiddet eylemleri olarak tanımlanmaktadır16”.   Türkiye 

ve bazı ülkeler arasında terör konusunda ortak bir mutabakatın sağlanmamasının 

nedeni, bölücü örgütün özgürlük savaşçısı olarak gösterilmeye çalışılmasından 

kaynaklanmaktadır. Bölücü örgütün liderinin ermeni asıllı olduğunu hatırlatmakta 

yarar vardır. Gerçek adı; Artin Agopyan olan bir ermenidir17. Dolayısıyla kime 

özgürlük getirmeye çalıştığı bir başka çelişkidir. Ayrıca bölücü örgütün iç 

hesaplaşmada yaklaşık dört bin militan öldürülmüştür. Öldürülme nedeni ise 

militanların komplocu veya ajan ilan edilmeleridir18. Bölücü örgütün, Türkiye’nin 

dostu olduğunu ileri süren ülke veya ülkeler tarafından desteklendiği bir gerçektir19.  

Terör örgütünün asıl amacı Türkiye’yi bölmektir. Ülkelerin ve milletlerin 

bütünlüğünün korunmasının bir bedeli vardır. Bölücü örgütün bu güne kadar yapmış 

olduğu eylemlerde binlerce vatandaşımız ve 5003 evladını şehit veren TSK, 

Anayasa ve yasalar çerçevesinde, bölücü terör örgütüne karşı bugüne kadar 

yürüttüğü mücadeleyi, bundan sonrada kararlılıkla yürütecektir. Türk Silahlı 

Kuvvetleri, bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, 

güvenlik alanının dışında kalan ekonomi, sosyo-kültürel ve uluslararası alanlarda da 

devlet tarafından gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğuna inanmaktadır20. 

Özellikle Bölücü Terör örgütü PKK’nın 15 Ağustos 1984 tarihinden itibaren yürütmüş 

olduğu şiddet içeren bölücülük faaliyetlerinin en büyük panzehiri Ordu – Millet 

bütünleşmesinin aksatılmadan yürütülmesi olmuştur.  Bu kapsamda; TSK Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yürütmüş olduğu terörle mücadele faaliyetlerinde 

                                                
16 YENİÇERİ, a.g.e, s.3. 
17 Emin DEMİREL, Terör , İstanbul, Alfa Yayınları,1999, s.717. 
18 Oktay PİRİM, Süha ÖRTÜLÜ, PKK’nın 20 Yıllık Öyküsü , İstanbul, Boyut Kitapları, 1999, 
s.20. 
19 Uğur YILDIRIM, Misliyle Mukabele , İstanbul, Truva Yayınları, 2007, s.160. 
20 İlker BA�BUĞ, Genel Kurmay Başkanlığı web sitesi, 27 Ağustos 2009. 
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bölge halkını kendisinden uzaklaştırıcı bir tutum ve davranış içerisinde hiçbir zaman 

olmamıştır. Onlarla daima iç içe olmuş, sorunlarını dinlemiş, devletin yanlarında 

olduğu hissinden uzaklaşmasına müsaade etmemiştir. Bölücü Teröre karşı 

yürütülen bu mücadelenin bölge halkı ve tüm Milletiyle, Ordu Millet elele 

birlikteliğinden taviz verilmeden yürütülürse başarıya ulaşılacağı idraki içerisinde 

olmuştur. TSK, Türkiye genelinde yürüttüğü sosyal ve dayanışma faaliyetlerini 

“Toplumsal Gelişime Destek Uygulamaları” başlığı altında yerine getirmektedir. Bu 

uygulamalardan başlıcaları; giyecek yardımı, kitap ve kırtasiye yardımı, bilgisayar 

kursu, Mehmetçik dershaneleri, sağlık hizmeti, sağlık taraması, su analizi, resmi 

nikâh töreni, bando konseri, spor etkinliği, kültür ve sanat etkinliği, gemi ziyareti, 

birlik ziyareti, moral gecesi, okul onarımı, köy yollarının bakım onarımı ve 

ağaçlandırma faaliyetleridir21.  

Genelkurmay Başkanlığının resmi web sitesinde Toplumsal gelişime destek 

uygulamaları kapsamında yürütülen, 2008 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yer 

verilmiştir. 

1.643 okulda öğrenim gören 58.126 öğrenciye kitap, kırtasiye, araç-gereç yardımı 

yapılmış, 4.510 öğrenciye koruyucu aile/gönüllü veli hizmeti verilmiş ve 294 kardeş 

okul uygulaması yapılmıştır. Açılan 68 Mehmetçik Dershanesinde 4.520 öğrenciye 

Anadolu Liseleri ve üniversitelere hazırlık kursları verilmiştir. Ayrıca 32 adet 

Mehmetçik Kütüphanesi açılmıştır. Öte yandan 27.828 vatandaşa giyecek, 35.326 

vatandaşa gıda, 10.509 vatandaşa nakdi yardım ve 7.751 aileye ise yakacak 

yardımı yapılmıştır. 810 engelli vatandaş ile huzur evi ve kimsesizler yurtlarında 

kalan vatandaşlara muhtelif yardımlar yapılmıştır. Meydana gelen doğal afetler için 

düzenlenen dokuz yardım kampanyası ile toplam 11.951 TL afetten zarar gören 

vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. TSK sağlık alanında da çeşitli faaliyetlerde 

bulunmuştur.  77.113 vatandaş sağlık taramasından geçirilmiş olup, bu faaliyetlerde 

17.141 vatandaşa ilaç yardımı, 27.108 vatandaşa aşı yapılmıştır. 27.807 vatandaş 

diş taramasından geçirilerek 11.275 diş çekimi yapılmıştır.  Sağlık açısından ayrıca 

                                                
21 TSK, (Çevrimiçi), 
http://www.tsk.tr/HABERLER_ve_OLAYLAR/8_Toplumsal_Gelisime_Destek_Faaliyetleri/kon
ular/tsk_toplumsalgelisimedestek2008.htm, 3 Mayıs 2009. 
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"Gıda Kontrol ve Su Analiz Timleri" aracılığı ile başta hastalık riski yüksek yerler 

olmak üzere icra edilen 9.267 faaliyet ile temel gıda ve su kaynaklarının analizi 

yapılarak, sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir. TSK halka dönük olarak 

sosyal amaçlı faaliyetlere de yer vermiştir. Bu kapsamda halka açık 588 adet bando 

konseri verilmiş, 655 adet spor ve kültür-sanat etkinliği düzenlenmiştir. 343 imam 

nikâhlı çift resmi nikâha teşvik edilerek evlendirilmiştir. 934 vatandaşın nüfusa kaydı 

sağlanmış, 517 çocuk “Kirvem Mehmetçik Olsun” sünnet kampanyasında sünnet 

ettirilmiştir. 389 okulun, 13 sağlık ocağının, 22 köy camisinin, 11 km’lik köy yolunun 

bakım onarımı, 56 km’lik su ve 290 km’lik elektrik şebekesinin tesisi / ıslahı 

yapılmıştır. Öte yandan TSK, topluma kendini tanıtma adına da etkinlikler 

düzenlemiştir. Düzenlenen 2.040 muhtelif etkinliğe katılan 222.249 vatandaşımız 

kışlaları ziyaret etmiş ve personel, silah, araç ve tesisleri yerinde görmüşlerdir. 

Ağaçlandırma, çevre ve doğal hayatın korunması kapsamında düzenlenen 1.464 

etkinlikte, 2.047.912 adet fidan dikilmiştir. 

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin haricinde; Ordu Millet elele ruhunun tek vücut ve tek 

ruh halinde hayata geçirildiği anlar ise; ülkede meydana gelen doğal afetlerde 

ordunun hemen yardıma koşacaklarının bilincinde bunun huzur ve güveni içerisinde 

yaşamlarını idrak eden vatandaşlar, orduyu her zaman için kara gün dostu olarak 

görmüş yüreklerine basmışlardır. Bu duyarlığı en ücra hücrelerine kadar hisseden 

TSK ise, ülke insanı için daima kimsesizlerin kimsesi olmayı kendine görev 

addetmiştir. En acılı günlerde en yardıma muhtaç olduğu günde şefkat dolu elini 

uzatmaktan hiçbir zaman imtina etmemiştir. Gerek Türk Halkının gerekse BM veya 

NATO görevleri kapsamında uluslararası faaliyetlerinde de gittiği yerlerde sürekli 

sosyal sorumluluk hissetmiş, tenceresinde pişirdiği çorbaya, karavanasına muhtaç 

olan insanları yüksek bir vakur ve erdemlilik ile davet edip, aynı karavanaya beraber 

kaşık sallamışlardır. İşte bu ruh, bu insanlık anlayışı Kahraman Türk Ordusunda var 

oldukça ordu millet anlayışı et ve tırnak gibi birbirinden asla ayrılmayacak, örflerimiz, 

adet ve törelerimiz ile geçmişte var olan bu adetlerimiz, kültür mirasımız ebediyete 

kadar var olacak, her daim en asli görevimiz olacaktır.  

Profesyonel bir meslek olarak değerlendirilen askerlik mesleği ve bu mesleği yerine 

getiren ordu mensupları, toplumsal sorumluluğunu reddederse, sahip olduğu 
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mesleğini bir daha uygulama fırsatı bulamayacaktır. Topluma hizmet ve mesleki 

beceriye adanma sorumluluğu bireylerde profesyonel olma güdüsünü 

oluşturmaktadır. Profesyonel bireyler için mali ödüller, profesyonelliğinin 

sorumluluğu gereği, öncelikli amacı olamaz22.  Yukarıda sayılan bütün bu etkinlikleri 

yerine getiren Türk Ordusunun mensupları hem profesyonel davranmakta hem de 

profesyonel olmanın en önemli özelliklerinden biri olan topluma dönük sorumluluk 

duygularının gereğini yapmışlardır. 

2.3 Türkiye ′′′′de Orduya Güvenin Önceli ği 

Yukarıda ordunun tarihçesinde bahsedildiği gibi, orduya güvenin tarihsel 

nedenlerinin yanı sıra, sosyal ve siyasal nedenleri de vardır. Herhangi bir kuruma 

güven, o kurumun toplumu zorlayarak sağlanamaz. Bir kuruma güven aynı zamanda 

topluma sadece maddi imkanlar sunarak da sağlamak mümkün değildir. Güven, 

kurumun kazanacağı bir şeydir. Güvenin kazanılması ise kurumla toplum arasında 

karşılıklı bir iletişimi, yakınlığı ve açıklığı gerektirir. Ayrıca kuruma güven 

sağlanabilmesi için kurumun topluma dönük olarak, doğru, dürüst ve erdemli 

davranması gerekir. Bir anlamda, kurumsal güvenin sağlanabilmesi için toplumla 

kurum arasında sadakate dayalı dayanışmacı ilişkilerin kabul edildiği davranışsal bir 

zeminin oluşmasına bağlıdır. Güven sağlayan bir kurum olarak ordu, toplumda 

karışıklığı azaltma mekanizması olarak toplum tarafından değerlendirilmiştir. Güven, 

hem sistemin işleyişinde hem de toplumu oluşturan bireylerin rol dağılımlarının 

gerçekleşmesinde önemli bir işleve sahiptir. Güvenin oluştuğu toplumda kurum ve 

toplum arasındaki ilişkiler kolaylık kazanır. Ayrıca, toplumu oluşturan bütün kurumlar 

arasında işbirliği artar. Bir kurumla ilgili toplumun nazarında eksik bilgi söz konusu 

ise güven sağlamak güçtür. Kurum güveni arttırıcı çalışmalarda bulunsa bile toplum 

hemen o kuruma karşı güven duygusu taşımayabilir. Güveni sağlamanın yolu 

öncelikle kurumun toplumla olan ilişkilerinde yakınlık ve açıklık ilkelerine uymasıyla 

mümkündür. 

                                                
22 Samuel Phillips HUNTINGTON, Asker ve Devlet: Sivil – Asker İlişkilerinin Kuram ve 
Siyasası , Çev.Uğur Kızılaslan, İstanbul, Salyongoz Yayınları, 2004, s.12. 
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TESEV tarafından 20 il merkezi ve bağlı ilçelerde 18 yaş ve üzerinde toplam 1220 

kişiyle görüşülmüş, araştırma 17 �ubat, 3 Mart 2000 tarihleri arasında ilki 

gerçekleştirilmiş, ikincisiyse 2004 yılında yapılmıştır. 2000 yılındaki araştırmada 

orduya güven 10 üzerinden yapılan değerlendirmede 7.7 iken, 2004 yılındaki 

araştırmada 8.2’ye yükselmiştir23.  

Devlet toplumun ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerini görmek üzere milletin 

teşkilatlanmış şeklidir24. Devletin işleyişi kurumların işleyişine bağlıdır. Devletin en 

temel kurumlarından biri ordusudur. Halk orduya güven duygusunu kendiliğinden 

edinmez. Orduya güvenin arkasında ordunun halka karşı sorumluluğunu yerine 

getirme anlayışı yatmaktadır. Bu nedenle, 2005 yılında ANAR araştırma şirketi 

tarafından yapılan “kırsal kesim siyasi eğilim oy tercihleri ve beklentileri 

araştırması”nda da ordu en güvenilen kurum olmuştur. Araştırma Adana, Ankara, 

Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, 

Samsun, �anlıurfa ve Trabzon illerinin farklı köylerinde yapılmıştır. Katılımcılara en 

güvenilir kurum hangisi sorusu yöneltilmiş ve ordu yüzde 84 ile en başta yer almıştır. 

Orduyu ikinci sırada yüzde 83 ile jandarma izlemiştir. Aynı araştırmada 

Cumhurbaşkanlığı yüzde 78, camiler ve camilerde görevli personel yüzde 76 ile yer 

almıştır. Başbakanlık yüzde 72, TBMM ise yüzde 71 ile daha gerilerde yer almıştır25. 

Yine bir başka araştırmada İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, 

Gümüşhane, Kocaeli, Diyarbakır, �anlıurfa, Muş, Sakarya, Rize, Giresun, Tekirdağ, 

Manisa, Kayseri, Van ve Trabzon’daki katılımcılara siyasi, sosyal, aktüalite ve 

ekonomi konularından oluşan 45 soru yöneltilmiş ve en güvenilir kurum Türk Silahlı 

Kuvvetleri olmuştur. Araştırmaya farklı meslek ve yaş gruplarından 2200 kişi 

katılmıştır26. Ankara’da yapılan bir başka araştırmada da rasgele seçilen 1179 kişiye 

                                                
23 “Vatandaş İyimser”, (Çevrimiçi), http://www.ntvmsnbc.com/news/263854.asp, NTV Haber 
Sitesi, 3 Eylül 2009. 
24 Turan YAZGAN, “Devlet ve Ordu”, (Çevrimiçi) 
www.aydinlarocagi.org/makale.php?PHPSESSID=4db46flad7c807fd0c577bfa6cd02fc1&mak
_id=70, 7 Eylül 2009.  
25 Takvim Gazetesi, (Çevrimiçi), 16 Ocak 2005, 
http://www.takvim.com.tr/2005/01/16/gnb101.html, 7 Eylül 2009. 
26 Gümüşhane İktisadi ve Kültürel Kalkınma Derneği, “En Güvenilir Kurum TSK, En Güvenilir 
Gazete Zaman”, 8 Eylül 2009 
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yöneltilen 25 soru katılımcılar tarafından yanıtlanmış ve katılımcıların en çok 

güvendikleri kurum yüzde 34 ile ordu, yüzde 15 ile Cumhurbaşkanlığı, yüzde 9 ile 

sivil toplum kuruluşları, yüzde 8 ile siyasi partiler, yüzde 6 ile TBMM ve binde 4 ile 

medya olmuştur. Katılımcıların yüzde 25’i ise hiçbir kuruma güvenmediğini ileri 

sürmüştür. Bu araştırmada ayrıca, Türkiye’de siyasi partilerde parti içi demokrasi var 

mı sorusuna yüzde 73’ü hayır demiş, yüzde 27’si ise evet yanıtını vermiştir27.  

Türkiye’de, bu çalışmanın diğer kısımlarında da ifade edildiği gibi orduya güvenle 

ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin, 2006 yılında yapılan bir çalışmada, orduya 

güven Türkiye’de yüzde 82, aynı araştırmada Cumhurbaşkanına güven ise yüzde 80 

olarak bulunmuştur28. Öte yandan, 2006 yılında yapılan başka bir araştırmada ise, 

Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 67’si ordularına güvendiklerini ileri sürmüşler, 

aynı araştırmanın Türkiye ayağında, halkın yüzde 86’sı orduya güvendiklerini ifade 

etmişlerdir29. Yine 2006 yılında uluslararası araştırma kurumu olan GFK 22 ülkede 

bir araştırma yapmış, yapılan bu araştırmada Türkiye’ye de yer verilmiştir. Türk 

halkının yüzde 91’i orduya güven duyduğunu beyan etmiştir. 2006 yılı bahar dönemi 

Türkiye’nin teröre şehitler verdiği bir dönem olarak bilinmektedir. Aynı araştırmada 

Türkiye’de devletin diğer kurumları ordunun gerisinde kalmıştır. Yine, Batı Avrupa 

ülkelerinde ise orduya güven yüzde 68’de kalmıştır. Orduya güvenin tarihsel, sosyal 

ve siyasal nedenlerinden başka, Türkiye’nin jeopolitik konumu da güveni 

etkilemektedir. Hiçbir Avrupa ülkesinde, insanlar Türkiye’deki kadar güvenlik kaygısı 

taşımamaktadır. Türkiye’de gerek dış tehlikeler, gerekse terör Türk insanında 

orduya güvenme ihtiyacı doğurmaktadır. Orduya güvenin bir başka sebebi de 

siyasal rolüdür. Türkiye’de ordu kurucu ve anayasa yapıcı role sahiptir. Ordu sadece 

tarihi kültür olarak değil, sistemin birçok noktasının oluşturulmasında önemli bir rol 

oynamıştır. Ordu aynı zamanda, asırları kapsayan kurumsal bir tarihi geçmişe 

sahiptir30.  

                                                
27 Politika Merkezi Derneği, “Ak Parti’li Vekilin Anketinde Ne Çıktı?”, 5 Ocak 2009. 
28 Serdar KIZIK, “AKP AB’yi Kullanıyor”, Cumhuriyet Gazetesi 25 Temmuz 2007. 
29 Mehmet Y. YILMAZ, “Demokrasi Kültürü ve Orduya Güven” Hürriyet Gazetesi, 5 Temmuz 
2006. 
30 Taha AKYOL, “Orduya Güvenmek”, Milliyet Gazetesi 4 Ekim 2006. 
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Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2007 Güz Türkiye kamuoyu araştırma 

raporuna göre, Türk halkının en fazla güvendiği kurum Türk Silahlı Kuvvetleri 

olmuştur. Türk halkının AB politikalarına Avrupalılardan daha fazla ilgi gösterdiği 

belirlenmiştir. Ülkenin en önemli sorunu olarak katılımcılar yüzde 77 ile terörü 

belirtmişlerdir. Aynı komisyon çalışmasında AB genelinde ordulara güven yüzde 71 

iken Türkiye’de yüzde 84 oranıyla daha önceki araştırmalara paralel bir sonuç elde 

edilmiştir. Bu araştırmada hükümete güvenme eğilimi yüzde 63, meclise güven 

yüzde 64 olarak gerçekleşmiştir. AB’ye güvenme eğilimi ise Türkiye’de yüzde 25 

iken, AB genelinde yüzde 48 olarak gerçekleşmiştir.  

2008 yılında TNS Piar tarafından yapılan araştırmada en güvenilir kurum sorusuna 

katılımcıların yüzde 87’si ordu cevabını vermiş ve ayrıca, bir başka güvenlik 

kuruluşu olan emniyet teşkilatı yüzde 72 ile ikinci sırada yer almıştır. Aynı 

araştırmada yüzde 66 ile Anayasa Mahkemesi üçüncü, yüzde 54 ile de 

Cumhurbaşkanı dördüncü sırada yer almıştır. Gazi Üniversitesi’nin Türkiye çapında 

yaptığı bir başka araştırmada ise, üniversite öğretim üyelerinin en çok orduya 

güvendiği belirlenmiştir. Gazi Üniversitesi 69 üniversiteden 3412 öğretim elemanına 

sorular yöneltmiş, katılımcıların siyasilere ve siyasete güvenmedikleri, AB’ye ise 

kuşkuyla baktıkları tespit edilmiştir. Öğretim elemanlarının yüzde 45,3’ü orduya, 

yüzde 16,7’si TBMM’ye, yüzde 15,1’i hukuk sistemine, yüzde 6,3’ü AB’ye, yüzde 

3,5’i de hükümete güvenmektedir. Ancak aynı araştırmada Türkiye’de demokrasinin 

işleyişinden memnun olanların oranının yüzde 12 olduğu da ifade edilmiştir31. Gerek 

kırsal kesimde yapılan araştırmalarda, gerekse üniversite öğretim elemanlarına 

yönelik olarak yapılan araştırmalarda ordunun en güvenilen kurum olması çarpıcı bir 

sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

 

                                                
31 Orkun ÖZ, “Öğretim Üyeleri Orduya Güveniyor “, CNNTÜRK, (Çevrimiçi), 
http://www.yaziyaz.com/forum/thread1960.html, 6 Eylül 2009.   
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Tablo 1 KONDA Ara ştırma �irketi’nin 1992-2001 Yılları arasında Kurumlara 
Güven Ara ştırması 

S
O

R
U

   

Araştırma Yılı 

Güvenenler   (%) Güvenmeyenler  (%)  

1992 1994 1999 2000 2001 1992 1994 1999 2000 2001 

1 Gazeteler 45,0 54,0 25,0 27,0 19,8 55,0 46,0 75,0 73,0 80,2 

2 Özel 

Televizyonlar 
57,0 56,0 25,2 32,8 22,7 43,0 44,0 74,9 67,2 77,3 

3 Hükümet 75,0 69,0 58,1 56,2 22,8 25,0 31,0 41,9 43,8 77,2 

4 TBMM 83,0 71,0 60,4 60,4 37,0 17,0 29,0 39,6 39,6 63,0 

5 TRT TV 81,0 74,0 77,8 82,9 63,0 19,0 26,0 22,2 17,1 37,0 

6 Mahkemeler 85,0 81,0 69,3 72,5 - 15,0 19,0 30,7 27,5 30,0 

7 Polis 89,0 87,0 76,9 76,3 74,2 11,0 13,0 23,0 23,8 26,8 

8 Asker – Ordu 96,0 95,0 91,6 91,1 85,0 4,0 5,0 8,5 8,9 15,0 

9 Başbakan - - - 62,0 17,7 - - - 38,0 82,3 

10 Cumhurbaşkanı - - - 94,1 85,7 - - - 5,9 14,3 

11 Belediyeler - 60,0 74,0 63,7 - - 40,0 26,0 36,3 - 

 

Yukarıda Tablo 1’de görüldüğü gibi, KONDA Araştırma �irketi 1992–2001 yılları 

arasında kurumlara ve kişilere güven araştırması yapmıştır. 1992 yılında orduya 

güven yüzde 96 iken 2001 yılında yüzde 85’e düşmüştür. Bu düşüşün 2001 

ekonomik krizden kaynaklandığını söylemek mümkündür. Tabloda görüldüğü üzere 

ekonomik kriz sadece orduyu değil bütün kurumlara karşı duyulan güveni sarsmıştır. 

Örneğin, 1992 yılında hükümete duyulan güven yüzde 75 iken, ekonomik krizin ana 

nedenlerinden biri olarak görüldüğünden dolayı 2001 yılında bu oran yüzde 22,8’e 

gerilemiştir. Yönetimde hükümetle paralel olan TBMM de aynı şekilde 1992’de 

yüzde 83 gibi yüksek bir güven oranına sahipken, ekonomik kriz nedeniyle halkın 

güveni oldukça sarsılarak yüzde 37’ye düşmüştür. Araştırmaya göre en düşük 
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güven oranı hükümetin başında bulunan başbakana karşı duyulan güven olmuştur. 

2000 yılında yüzde 62 gibi bir güven oranına sahipken, Başbakan ekonomik kriz 

sebebiyle bu güveni neredeyse tamamen kaybetmiş ve kendisine duyulan güven 

oranı yüzde 17,7’ye düşmüştür. 

Tablo 2 A&G Ara ştırma �irketinin Kurumlara Güven Ara ştırma Sonuçları 

KURUMLAR VE 

Kİ�İLER 
GÜVEN DÜZEYİ (%) 

 2000 2001 2006 2008 

OCAK 

2008 

AĞUSTOS 

2008 

KASIM 

Asker – Ordu  91,1 85,0 89,6 89,6 78,6 81,6 

Yargı / 

Mahkemeler 

- - - - 58,3 
56,4 

Polis  - - - - 60,8 47,3 

Cumhurbaşkanı 94,1 85,7 68,8 69,8 54,0 44,5 

TBMM 60,4 37,0 58,9 63,7 53,6 43,9 

Hükümet 56,2 22,8 50,4 61,2 45,6 31,0 

Başbakan 62,0 17,7 51,6 62,8 46,4 29,7 

Gazeteler 27,0 19,8 30,1 27,2 21,2 20,7 

Televizyonlar 32,8 22,7 20,3 27,7 21,0 16,0 

Muhalefet 31,1 30,5 18,4 28,8 14,2 15,4 

 

Hükümetlerin aksine ordu, ekonomik veya siyasi krizlerde ya da zaman geçtikçe 

halkın gözünde ciddi güvenoyu kaybına uğramamaktadır. Tablo 2 bu durumu 

kanıtlamaktadır. Buna göre, hükümet sadece 2008 yılı içinde Ocak ayında yüzde 

61,2 olan güven yüzdesini koruyamamış ve Kasım ayında yarı yarıya bir kayba 
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uğratarak yüzde 31’e geriletmiştir. Benzer şekilde başbakan da yüzde 62,8 olan 

Ocak 2008 güvenoyunu halkın huzurunda koruyamamış ve aynı yılın sonlarına 

doğru Kasım ayında yüzde 29,7’ye geriletmiştir. Hükümet açısından durum bu 

derece vahimken ordu aynı zaman dilimi içerisinde sadece yaklaşık yüzde 10’luk bir 

güven kaybına uğramış ve Ocak 2008’de yüzde 89,6 olan güvenoyunu yüzde 

81,6’ya geriletmiştir. Bu durumdan da görüleceği gibi, halkın gözünde orduya 

duyulan güven oldukça sağlam temeller üzerine kurulmuştur. 

Türk Halkının Türk Ordusu’na duyduğu güven yerleşim yerlerine göre de ciddi 

farklılıklar göstermemektedir. Tablo 3’te de yer aldığı gibi, A&G araştırma şirketi  

verilerine göre orduya duyulan güven büyükşehirde yüzde 78,2 iken kentlerde 81,8 

ve kırsal alanlarda ise 84,4’tür. Yaşanılan yerleşim yeri küçüldükçe orduya duyulan 

güvenin arttığını söylemek mümkündür fakat bu farklılıklar ciddi değerlere 

ulaşmamaktadır. 

Tablo 3 Yerle şim Yerlerine Göre Orduya Güven Düzeyi (A&G Ara ştırma �irketi) 

İFADELER BÜYÜK �EHİR KENT KIRSAL  

Güveniyorum 78,2 81,8 84,4 

Ne güveniyorum / 

ne güvenmiyorum 

12,9 5,7 5,7 

Güvenmiyorum 8,9 12,5 9,9 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3 TÜRKİYE′′′′DE ORDUYA YÖNEL İK GÜVEN KONUSUNDA 

UYGULAMALI B İR ARA�TIRMA 

Araştırmanın bu bölümünde öncelikle araştırmada kullanılan yöntemle ilgili bilgilere 

yer verilmiştir. Daha sonra araştırmada elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Gereç 

ve yöntem kısmında araştırmada kullanılacak bilimsel modele ve bu modele bağlı 

olarak belirlenecek evrene, örnekleme yer verilmektedir. Araştırmanın yöntemi, 

tanımlayıcı araştırma yöntemidir. Öncelikli olarak araştırma evreni belirlenmiş, evren 

belirlendikten sonra ise örneklem seçilmiştir. Seçilen örneklemden veriler toplanmış 

ve toplanan veriler üzerinden analizler yapılarak, bulgulara ve yorumlara ulaşılmıştır. 

Araştırma bulguları bilgisayar ortamında SPSS programı yardımı ile analiz edilmiştir. 

Bu analizler bilimsel metodolojiye uygun olarak yorumlanmıştır.  

Araştırmanın amacına ve hipoteze bağlı olarak, TSK’nin neden güvenilir bir kurum 

olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma hipotezin kaynağını güven teorisi 

oluşturmaktadır. TSK’nin neden güvenilir bir kurum olduğunu test etmek için 

kavramların işe vuruk tanımlarının yapılması, kavramın araştırma ölçeği yardımıyla 

soyut olmaktan kurtarılarak somutlaştırılması gerekmektedir. Güven kavramı soyut 

kavram olarak zihnimizde yer almaktadır. Kavramın soyutluk düzeyi oldukça 

yüksektir. Bu nedenle kavram alt kavramlara bölünmektedir. Ana kavram güvendir. 

Kavramın alt kavramları ise; bireysel güven, duygusal ve bilişsel güven, örgütsel 

güven ve toplumsal güvendir. Bu araştırma hem güvenin kurumsal boyutuna hem de 

güvenin toplumsal boyutuna yer verilmiştir. 

3.1 Araştırmanın Problemi 

İnsanlar tarih boyunca birlikte yaşama eğilimi içinde olmuşlardır. Birlikte yaşamanın 

sağladığı avantajlardan yararlanmak istemişlerdir.  Bir arada yaşamanın getirmiş 

olduğu sorumlulukları da üstlenmek zorunda kalmışlardır. Sosyoloji bilimi insanlığın 

en temel örgütlenmesi olan aileden başlayan sosyal yapıları ve bu yapılar içinde 

meydana gelen ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Aile, sosyal grup, sosyal ilişki, 

toplum sosyolojinin temel kavramlarından bazılarıdır. İnsanlık tarihi boyunca oluşan 
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bu örgütlenmelerin temel amaçlarından biri duyulan güvenlik ihtiyacıdır. En ilkel 

toplumlardan en modern toplumlara kadar insanlığın temel ihtiyaçlardan biri olan 

güvenlik ihtiyacı, bir anlamda insanın daha geniş anlamda toplumun var olma 

amacını ifade eden bir ihtiyaçtır. Eski çağ toplumlarında bu diğer canlılardan veya 

doğal faktörlerden korunma şeklindeyken, zamanla diğer insan topluluklarından 

korunma şekline dönüşmüştür. Örgütlenen insan toplulukları arasında çıkar 

çatışmaları başlamış ve buna bağlı olarak da güvenliklerini sağlamanın çeşitli 

yollarını aramaya başlamışlardır. Bu arayış günümüzün modern toplumlarına kadar 

sürmüştür. Güvenlik ihtiyacını karşılayacak ordular kurulmuştur. Sosyal yapıları 

güçlü olan topluluklar millet ve devlet şeklinde örgütlenmişlerdir. Örgütlenen 

toplumlar; devlet denilen en geniş kapsamlı örgütlenmenin işleyişini sağlamak için 

çok sayıda örgütlenmelere gitmişlerdir. Bu örgütlenmeler toplumun bir takım 

ihtiyaçlarını daha düzenli bir şekilde sağlamak için faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

Güvenlik kurumları da; devlet yapısı içersinde yer alan ve toplumun en temel 

ihtiyaçlarından olan güvenlik ihtiyacını karşılayan en önemli kurumlardan biri 

olmuştur. Bu çalışmada güven kavramı ile ilişkilendirilen kavram genelde ordu 

kavramıdır. Özelde ise, TSK olacaktır.  

Örgütsel yapılar içerisinde insanların bireysel ve sosyal yaşantılarını düzenlemede 

son derece etkili olan örgütlenmelerden olan ordu ve orduya toplumun güveniyle 

ilgilidir. Tarihsel süreç boyunca örgütlenen insan; toplumun en küçük birimi olan 

aileden, kendi oluşturduğu örgüt içinde ve en genel anlamda devlet içinde sürekli bir 

güven duyma ihtiyacı da hissetmiştir. Toplumdaki örgütlenme düşüncesi, bu uzun 

süre boyunca, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve siyasal gelişmelerden büyük 

ölçüde etkilenmiştir. Güven kavramı birçok bilim dalı ve araştırmacı tarafından 

incelenmiştir. Güven; bireysel, örgütsel, kuruma dayalı güven ve toplumsal olarak üç 

boyutta ele alınmıştır. Bu çalışmada güvenin toplumsal ve kurumsal boyutuyla ordu 

ilişkisine yer verilmiştir.  

3.2 Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı; toplumun temel ihtiyaçlarından biri olan güvenlik ihtiyacını 

karşılayan orduya, toplumun güven düzeyini belirlemek oluşturmaktadır. Bunun yanı 

sıra devletin diğer kurumlarına olan güveniyle ilgili sorulara ölçekte yer verilerek, bir 
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anlamda devletin kurumları aracılığıyla birey ve toplumun devlete güveni 

ölçülmüştür denilebilir. Çünkü devlet; kurumları aracılığı ile işleyen bir sistemdir.  

Araştırmada bireylerin sosyo-ekonomik yapılarına yönelik sorulara da cevap 

aranmıştır. Bunun nedeni toplumun genel güven düzeyi ile toplumu oluşturan 

bireylerin sosyo-ekonomik yapıları arasında bir farklılaşma olabileceği 

düşünülmüştür. 

 Araştırmanın Hipotezleri 

H1:  Ordu, toplumun güvendiği bir kurumdur. 

H1.1: Ordu, devletin diğer kurumları arasında en yüksek güven düzeyine sahip bir 

kurumdur. 

H2: Orduya ve devletin diğer kurumlarına güven, toplumun devlete güveniyle ilgilidir.  

3.3 Araştırmanın Önemi 

Güven kavramı gerek sosyologlar gerekse diğer alanlarda araştırma yapan bilim 

adamları tarafından önemsenen ve bu yüzden birçok araştırmaya konu olan bir 

kavramdır. Bu kavram birey, örgüt(kurum) ve toplumsal anlamda ele alınmıştır. 

Kavram çeşitli araştırmalarda, çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Douglas Smith’e 

göre; toplum içinde sosyal dayanışma ve güven alanlarında yaşanan aşınmanın, 

toplumdaki diğer ekonomik ve sosyal örgütlerde de görülebileceğini ileri sürmektedir

1. Alanyazında güven kavramının birçok kavramla ilişkilendirilebileceği tartışılmıştır. 

Özellikle güven kavramını örgütsel güven bağlamında ele alan araştırmacılar 

örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, tükenmişlik, örgütsel sağlık, 

iletişim, işbirliği, örgütsel kültür, verimlilik ve etkililikle ilişkilendirmişlerdir2. Bu 

araştırma, bireylerin en temel ihtiyaçlarından biri olan güvenlik ihtiyacını karşılayan 

orduya güveni araştırması açısından önemlidir. Öte yandan devletin en temel 

                                                
1 Douglas SMITH, “Are your Employees howling alone? How to build a trusting 
Organization”, Harvard Management Update ,1998, pp.35–37. 
2 Niyazi ÖZER vd., “Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Algıları”, Ege Eğitim 
Dergisi , 2006, ss.103-124. 
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kurumlarına toplumun güven düzeyi, toplumun devlete güvenini yansıtması 

açısından büyük önem taşımaktadır.    

3.4 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırmanın kapsamı oluşturulurken toplumun orduya güven düzeyi 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın temel kavramlarını ordu, güven, bireysel 

güven, örgütsel güven, kuruma dayalı güven ve toplumsal güven kavramları 

oluşturmaktadır.   

Erikson’un aktardığına göre; güven doğumla başlayan yaşamın temel 

elamanlarından biridir3. Güven iki veya daha fazla birey arasındaki bir ilişkide bireyin 

hissettiği inancın derecesidir. Bireylerden oluşan örgütlerin etkinliği bir anlamda 

güven yapısını oluşturabilmesine bağlıdır. 

Hizmet sunan bir kurum olan ordu için, hizmeti sunduğu toplumun güveni önem 

taşımaktadır. Ordunun hizmet verdiği toplum; aynı zamanda orduya insan kaynağı 

ve devlet aracılığıyla finansal kaynak sunmaktadır. Bu anlamda toplumun güvenini 

sağlamak ordu için kritik rol oynayacaktır. Bundan da öte olağanüstü dönemlerde 

ordu toplum bütünleşmesi tamamıyla toplumun orduya duyduğu güvenin bir 

sonucudur.    

Bu araştırma kapsamında Türk toplumunun orduya güveni araştırılmaktadır. Orduya 

güvenle kıyaslamak adına ve devletin diğer önemli bazı kurumlarına güveni de ele 

alınmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin, bireysel güvenleri kapsam dışında 

bırakılmıştır. Ayrıca ordu mensuplarının, örgütsel güvenleri araştırmaya dahil 

edilmemiştir. Bu araştırma, bireylerin kuruma dayalı güvenlerine, genel olarak da 

orduya toplumun güveniyle ilgili bir araştırmadır. Araştırma sonuçlarının sağlıklı 

olabilmesi için zaman ve maliyet nedeniyle evren ve örneklem seçimi yapılmıştır. 

Ayrıca araştırma katılımcıları 18 yaş ve üzeri bireylerle sınırlandırılmıştır.    

                                                
3 Abdullah YILMAZ, Ceren G. ATALAY, “A Theoretical Analyze on the Concept of Trust in 
Organisational Life”, Europen Journal of Social Sciences , V:8, 2009, p.342. 
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3.5 Araştırmanın Varsayımları 

Araştırma İstanbul’da belirlenen Beşiktaş, Eyüp, Kâğıthane ve �işli ilçelerinde 

yaşayan 18 yaş üzerindeki bireylerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Araştırma 

Türkiye′nin bütün bölgelerini içermeyi amaçlasa da; yapılan çalışmalar ve 

araştırmalar neticesinde  sosyal yapı ve demografik değişkenlik özelliklerini en iyi 

yansıtan ilçeler olduğu düşünülerek bu 4 ilçe örneklem olarak seçilmiştir. 

Güvenin; bireysel güvenle ilgili boyutunun bu araştırmada etkisiz olduğu 

varsayılmaktadır. Ayrıca ordu ile TSK’nin bireylerde ortak bir algıya neden olduğu 

varsayılmıştır. Ayrıca; katılımcıların verdikleri cevapların gerçek ya da doğru olduğu 

varsayımı ile hareket edilmektedir. Bireyler bazında ordunun bir kurum ve bu 

kurumdan hizmet aldığının bilincinde olduğu varsayılmıştır. Araştırmaya katılan 

bireylerin nesnel oldukları ve baskı altında kalmadan görüşlerini ölçeğe yansıttıkları 

varsayılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen yerleşim yerlerinin sosyo-ekonomik açıdan 

toplumu temsil etme yeterliliğinde olduğu varsayılmıştır.  

3.6 Evren ve Örneklem 

Evrenin geniş bir alanı kapsaması, söz konusu alanın tümüne ulaşmada bir takım 

zorlukları gündeme getirmektedir. Örneklem,  öğrenilmek istenilen bilgilerin 

ekonomik şekilde olabilirlik usulü ile seçilmiş olması ve ölçme tekniklerinin imkân 

verdiği nispette hızlı bilgi toplanabilecek bir grup karakterini taşıması 

gerekmektedir4. Örneklem bütün bir kitle veya evren yerine incelenmek istenen 

büyük bir grubun içinden, grubun bütün özelliklerini taşıyan, temsil kabiliyeti olan, 

küçük bir parçanın veya örnek modelin, belirli kurallara uyulmak suretiyle seçilip 

incelenmesidir. Yapılan bu işleme örnekleme denilmektedir. Bu araştırmada evren 

Türkiye olarak hedeflenirken; örneklem olarak da İstanbul düşünülmüştür. 

Türkiye′nin sosyo-ekonomik ve demografik yoğunluğunun en iyi temsil edildiği il 

olarak nitelenen İstanbul′un geniş bir coğrafyaya hakim olması ve 40 ilçeye sahip 

olmasından dolayı, araştırmaya esas olacak demografik yapıyı da en iyi yansıtacağı 

                                                
4 Amiran KURTKAN, Sosyal İlimler Metodolojisi , İstanbul, Filiz Kitabevi, 1994. 

Niyazi KARASAR, Araştırmalarda Rapor Hazırlama , Ankara, Sanem Matbaacılık, 1991, 
s.34. 



71 

 

değerlendirilen Beşiktaş, �işli, Kağıthane ve Eyüp ilçeleri seçilmiş ve örneklem için 

kullanılan denekler de bu ilçelerde yaşayan vatandaşlardan seçilmiştir. Seçilen 

vatandaşlar ile bir araştırma firması marifetiyle, 154 soruluk anket uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu saha çalışması neticesinde tezde kullanılacak veriler 

elde edilmiştir. Evren “N”, örneklem ise “n” harfleri ile gösterilmektedir5. Bu nedenle 

evrenle ilgili olarak Tablo–4 istatistiklerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Örneklem 

bulma işleminin sonucu aşağıda gösterilmiştir6.  

          Nz2 pq 

n=  -----------------------  

             Nd2 +  z2 pq 

Formülde yer alan sembollerin anlamları: 

n= Örnekleme büyüklüğü 

N= Araştırmaya konu evren/yığın  

p= Topluluk oranını veya tahminini  

q= 1-P’yi 

z= Güvenirlik düzeyi 

d= Duyarlılık  

Formülün Uygulanışı: 

n= Örnekleme büyüklüğü 

N= 801.306 

                                                
5 Burhan BALOĞLU, Sosyal Bilimlerde Ara ştırma Yöntemi , İstanbul, Der Yayınları, 2006, 
s.103. 
6 Tare YAMANE, Temel Örnekleme Yöntemleri . Çev. Alptekin Esin, M. Akif Bakır, Celal 
Aydın, Esen Gürbüzsel, İstanbul, Literatür Yayıncılık, 2001. 
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p= 0,5 

q= 0,5  

z= 1,96 

d= 0.04  

 

       801306.(1,96)2. (0,5).(0,5)  

n=  --------------------------------------  

                801306.(0,04)2 + (1,96)2.(0,5).(0,5)   

         n= 600 

Araştırmada örneklem sayısı yaklaşık 600 olarak bulunmuştur. Buna göre en az 600 

birey üzerinde çalışıldığı takdirde örneklem evreni temsil edecektir. 

Tablo 4 Ara ştırmanın Evreni 

Evreni Olu şturan İlçel er 18 Yaş Üzeri Nüfus  

Beşiktaş 127,292 

�işli 209,658 

Kâğıthane 260,054 

Eyüp 204,302 

Toplam  801,306 

Kaynak:  TÜİK, 2009 
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3.7 Verilerin Analizi 

Bu araştırmanın değişkeni, güven ve ordu kavramlarıdır.  Her iki değişkeni ölçmek 

için uygulanan ölçek belirlenen örneklemde yer alan 18 yaşından büyük bireylere 

uygulanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik ve geçerlik analizi pilot uygulama yapılarak test 

edilmiştir. Ölçmenin ne kadar genellenebileceğini göstermektedir. Bir ölçme aracının 

aynı koşullar altında birbirine yakın sonuçlar vermesi, o ölçeğin güvenilir olduğunu 

göstermektedir. Geçerlilik ise, seçilen örneklemin evreni temsil etmesi gerektiğini 

ifade etmektedir7. Bu araştırmada kullanılan ölçek, daha önce bazı araştırma 

kuruluşları tarafından kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak revize 

edilerek ve pilot uygulama yapılarak yeniden kullanılmıştır. Araştırma ölçeğinde 

farklı soru tiplerine yer verilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında, tecrübenin 

avantajından yararlanmak amacıyla yukarıda belirtildiği gibi özel bir araştırma 

şirketinden hizmet desteği alınmıştır. Hazırlanan 154 soruluk anketler bu şirketin 

anketörleri tarafından; alışveriş merkezleri, kafeler, parklar, otobüs durakları, 

üniversite çevresi vb. gibi günlük hayatın devam ettiği yerlerde, anket davetini ve 

ankete katılmayı kabul eden  bireylere uygulanmıştır. 18 yaşından küçük olan 

bireylerin ve eksik bilgilerin yer aldığı anketler elimine edilmiştir. Katılımcılara 1500 

anket gönderilmiş, 1200 anket geri dönmüştür. Geri dönen anketlerden 1032 adedi 

araştırmaya veri tabanı oluşturacak nitelikte bulunmuş ve değerlendirmeye dâhil 

edilmiştir. Uygulama alanındaki katılımcıların ölçme aracına verdikleri cevapların 

geri dönüşümünden sonra bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veriler, istatistikî analiz 

programı SPSS-17 aracılığıyla bilgisayar ortamına yüklenmiştir. Araştırmada elde 

edilen veriler, çeşitli istatistikî çözümlemeler kullanılarak yorumlanmıştır. Daha 

isabetli sonuçlara ulaşabilmek için birbirini tamamlayıcı özellikte olduğu düşünülen 

sorular birlikte değerlendirilmiştir. Birlikte değerlendirilen sorular bir izlenebilirlik 

tablosuyla belirtilmiştir . 

                                                
7 Burhan BALOĞLU, Sosyal Bilimlerde Ara ştırma Yöntemi , İstanbul, Der Yayınları, 2006, 
s.106. 
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3.8 Araştırmada Elde Edilen Bulgular 

Bulgular ve yorumlar bölümünde, araştırmaya katılan bireylerin, demografik 

özelliklerine, araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan ölçekteki çeşitli 

sorulara ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Öncelikle araştırmanın yapıldığı 

İstanbul’daki bazı ilçelerdeki katılımcıların sosyo-ekonomik durumuyla ilgili bilgilere 

yer verilmiştir. Belirlenen örnekleme özellikle kamu kurumlarına ve uluslararası 

kuruluşlara güvenleri sorulmuş ve toplumun genel güven eğilimleri hakkında bilgi 

alınılmaya çalışılmıştır. Tüm bulgular, literatür bilgileri dikkate alınarak tartışılmaya 

çalışılmıştır. 

3.8.1 Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Sosyolojik araştırmalarda demografik özelliklerin araştırma sorusu olarak 

katılımcılara yönlendirilmesinin birçok sebebi vardır. Durkheim; medeni durum gibi 

gözlemlenebilir toplumsal olgular aracılığı ile toplumsal dayanışma ve grup 

uyumunun deneysel olarak ölçülebildiğini ileri sürmüştür. Yahudilerin, Protestanlara 

göre daha güçlü bağlarla bağlanmış topluluk olduklarını tespit emiştir. Durkheim’ın 

araştırmasına göre evli ve çocuk sahibi çiftler, bekâr yetişkinlerden daha çok bir 

gruba bağlı olma eğilimi içindedir. Durkheim zamanında, Yahudilerde intihar oranı 

diğer, dini gruplardan daha düşük, evli çiftlerde de bekârlara göre intihar oranı daha 

düşük bulmuştur8. Durkheim’la bu yana naturalistik sosyologlar, demografik 

özellikleri sosyolojik alana dâhil etmişler ve bu doğrultuda önermeler geliştirmişlerdir. 

Bu gelenek sosyoloji veya diğer sosyal bilimlerde öyle ya da böyle sürdürülmektedir. 

Genelde araştırmalarda demografik özelliklerle, kavramlar ilişkilendirilmeye 

çalışılmaktadır. 

Bu bölümde araştırmaya katılan bireylerin, ilçelere göre dağılımına, cinsiyet, yaş, 

eğitim, medeni durum gibi demografik özelliklerine, mesleki durum ile ilgili bulgulara 

yer verilmektedir. 

                                                
8 Margaret M. POLAMA, Çağdaş Sosyoloji Kuramları , Çev. Hayriye Erbaş, Ankara, 
Gündoğan Yayınları, 1993, s.17. 
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Tablo 5 Ara ştırmaya Katılanların İlçelere Göre Da ğılımı 

İlçeler  n Yüzde 

Beşiktaş 154 14,9 

�işli 269 26,1 

Kâğıthane 340 32,9 

Eyüp 269 26,1 

Toplam  1032 100 

 

Tablo 5’e göre, araştırmaya katılan bireylerin ilçelere göre dağılımının dengeli 

olmasına özen gösterilmiştir. 18 yaş üzeri nüfusun en düşük olduğu ilçe Beşiktaş’tır, 

bu yüzden araştırmaya katılanların oranının en düşük ilçe Beşiktaş olması doğal bir 

sonuçtur. Kâğıthane hem nüfusun en yüksek olduğu hem de araştırmaya katılımın 

en yüksek olduğu ilçedir. Araştırmaya katılan her üç kişiden biri Kâğıthane’de ikamet 

etmektedir. �işli ve Eyüp’ün araştırmaya katılım oranları aynı düzeydedir. Bu iki 

ilçenin 18 yaş üzeri nüfus dağılımları da birbirine yakındır. Bu bağlamda araştırma 

evrenini temsilde örneklemin yeterli olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bu 

ilçelere Türkiye’nin birçok yerinden göçler olmuştur. Bu nedenle, bu ilçeler bir 

anlamda Anadolu’nun küçük bir örneği olma özelliği taşımaktadır. Bu yerleşim 

yerlerinin sosyal ve ekonomik anlamda heterojen bir yapıya sahip olduklarını 

söylemek mümkündür. Araştırmanın amacına uygun olan bu özellikler nedeniyle bu 

yerleşim yerleri seçilmiştir. Seçilen örneklem öncelikle İstanbul’u, sonrada Türkiye’yi 

yansıtması açısından önem taşımaktadır. Araştırmaların genel amacı, genelleme 

yapabilmeye imkân vermesidir. Genelleme yapmaya imkân sağlayan sonuçlara 

ulaşan araştırmalar, başarılı araştırmalar olarak değerlendirilmektedir. Özellikle 

sosyoloji alanındaki araştırmaların temel gayesi toplumla ilgili genelleme yapabilme 

imkânı sunmasıdır.    
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Tablo 6 Ara ştırmaya Katılanların Cinsiyetine Göre Da ğılımı 

Cinsiyeti  n Yüzde 

Erkek 523 50,7 

Kadın 509 49,3 

 

Tablo 6’ya göre, araştırmaya katılan bireylerin % 50,7’si erkek, % 49,3’ü kadındır. 

Tabloda görüleceği üzere, araştırmada cinsiyet açısından dengeli bir temsilin 

olduğunu söylemek mümkündür. Kadınların ve erkeklerin orduya yaklaşımlarının 

farklılaşabileceği göz önünde bulundurulmuş, bu yüzden dağılımın dengeli olmasına 

özen gösterilmiştir. Kadınların güven algıları ile erkeklerin güven algılarının 

farklılaşabilme olasılığının yanında, Türkiye’de ordunun erkeklerin ağırlıkta olduğu 

ve hatta sadece erkeklere askerlik hizmeti yükümlüğü bulunduğu dikkate alınırsa 

erkeklerin oranının biraz yüksek olması yadırganmamalıdır.  

Tablo 7 Katılımcıların Ya şlarına Göre Da ğılımı 

Yaş Aralıkları  n Yüzde 

18–24 272 26,4 

25–34 212 20,5 

35–44 202 19,6 

45–54 208 20,2 

55 ve üzeri 138 13,4 

Toplam 1032 100 



77 

 

Tablo 7’ye göre, araştırmaya katılan bireylerin % 26.4’ü 18–24 yaş aralığında, % 

20.5’i 25–34 yaş aralığında ve 19.6’sı 35–44 yaş arlığında yer almaktadır. Bu 

durumda açıklanması gereken iki husus vardır. Birincisi niçin 18 yaş ve üzeri nüfus 

araştırmaya dâhil edilmiştir?  

Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemelere göre bireyler 18 yaşından sonra reşit 

sayılmaktadır. Bu yüzden 18 yaş üzeri katılımcıların görüşlerinin daha yararlı olacağı 

düşünülmüştür. Ayrıca 18 yaş ve üzerindeki bireylerin oy kullanma hakkına sahip 

olduğu, dolayısıyla devlet idaresinde söz sahibi olduğu değerlendirilmiştir. Diğer 

yandan araştırmaya katılanların % 76,5’ini orta yaş ve genç nüfusun oluşturduğunu 

vurgulamakta yarar vardır.  Araştırmaya katılanlarda en düşük oranı %13,4’le yaşlı 

diyebileceğimiz 55 ve üzeri nüfus oluşturmaktadır.  

 

Tablo 8 Katılımcıların Medeni Durumuna Göre Da ğılımı 

Medeni Durum  n Yüzde 

Bekâr  394 38,2 

Evli  638 61,8 

Toplam  1032 100 

 

Araştırmaya katılanların önemli bir çoğunluğu evli bireylerden oluşmaktadır. 

Araştırma ölçeğini yanıtlayanların yaklaşık % 62’si evlidir. Bekârların oranı ise,       

% 38’ini oluşturmaktadır. Bekârların % 2,3 boşanmış bireylerden oluşmaktadır. Bu 

durumda evli ve bir arada yaşayan katılımcılar, toplam katılımcıların 2/3’ünü 

oluşturmaktadır. Bireylerin temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra toplumsal 

sorunlara daha duyarlı oldukları yönündeki yaklaşımlar dikkate alındığında evli 

bireylerin kısmen de olsa sosyo-ekonomik anlamda, bekârlara göre daha düzenli bir 

yaşantı sürdükleri söylenebilir. Bu yüzden bireysel sorunların yanında toplumsal 

sorunlara zaman ayırma ihtimali yüksektir denilebilir.  
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Tablo 9 Eğitim Durumuna Göre Da ğılım 

Eğitim Durumu  n Yüzde 

Okur Yazar Değil 39 3,8 

Eğitimsiz / Okur Yazar 48 4,7 

İlkokul Mezunu 60 5,8 

İlköğretim Mezunu 91 8,8 

Ortaokul Mezunu 132 12.8 

Lise Mezunu 286 27,7 

Üniversite Mezunu 248 24,0 

Lisansüstü Eğitim Mezunu 128 12,4 

Toplam  1032 100 

 

Ayrıca Tablo 9 eğitim düzeylerine göre araştırmaya katılanlar dağılımını 

göstermektedir. Katılımcıların % 3,8’i okuryazar değildir. % 4.7’si okuryazar olduğu 

halde herhangi bir eğitim kurumunu bitirmemiştir. Araştırmaya katılanlar içinde en 

yüksek oranı ortaöğretim kurumları mezunu oluştururken üniversite mezunları ikinci 

sırada yer almaktadır. Bu durumda araştırmaya katılanların % 36,4’ünü lisans ve 

lisansüstü eğitim alanların oluşturması çarpıcı bir sonuçtur.  Araştırmada Türkiye’nin 

en büyük şehri olan İstanbul’da okur-yazar olmayanların oranının yüksekliği dikkat 

çeken bir başka sonuçtur. Türkiye’de genel olarak okuma yazma bilmeyenlerin 

toplam oranı % 25.50 olduğu dikkate alınırsa % 3,8 oranı düşük olarak da 

değerlendirilebilir. Öğrenim durumu yükseldikçe, bireylerin toplumsal sorunları 
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yorumlama eğilimlerinin artığını varsayarsak,  bu durum araştırmada elde edilen 

sonucu bir derece daha önemli kılmaktadır.   

Tablo 10 Katılımcıların Mesle ğine Göre Da ğılımı 

Meslekler  n Yüzde 

Memur 389 37,7 

İşçi 241 23,45 

Ev Hanımı 219 21,2 

Serbest Meslek 104 10,1 

Esnaf 35 3,4 

İşadamı 34 3,3 

Çiftçi 10 1,0 

Toplam  1032 100 

 

Tablo-10’da araştırmaya katılanların mesleklerine göre dağılımına yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılanların % 37,7’sini memurlar oluşturmuştur.  İkinci sırada yaklaşık 

% 30 oranla işçiler yer almaktadır, çalışanların önemli bir kısmı yaklaşık % 23’ü özel 

sektörde çalışan işgörenlerden oluşmuştur. Kamu işçisi oranı çok düşük olduğu için 

ayrıca ele alınmamıştır. Araştırmaya katılanların % 21,2’sini ev hanımları 

oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı alan itibariyle en düşük oranın çiftçi olması 

çok şaşırtıcı değildir.   
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3.8.2 Araştırmanın Yapıldı ğı Alan İle İlgili Bulgular  

Bu bölümde, araştırmaya katılan bireylerin sosyo-ekonomik durumlarıyla ilgili 

bilgilere yer verilmiştir. Bunlar; hane halkı büyüklüğüne göre dağılımı, gelir getiren 

kişiye göre dağılıma, ailenin sahip olduğu ekonomik değerlere, katılımcıların 

geleceğe ilişkin görüşlerine, sosyal sorunlara, ülkenin değerlerine yönelik 

katılımcıların görüşlerine ve bazı kişi ve kurumlara dönük güven düzeylerine ilişkin 

bilgilere yer verilmiştir. Araştırma bulguları özellikle araştırmanın en temel amacı 

olan toplumun orduya güven düzeyini ölçmek olmasına rağmen, bazı toplumu daha 

iyi tanıma amacı taşıyan bilgilere de yer verilme ihtiyacı duyulmuştur. Örneğin; 

toplumun Uluslararası kuruluşlara yönelik olarak görüşlerine başvurulmuş veya diğer 

kamu kurumlara ve devlet yöneticileriyle ilgili görüşlere yer verilmiştir. Buradaki 

amaç yine bireylerin genel güven düzeyleri ile ilgili bilgi edinmek olmuştur. 

Sosyolojik araştırmalarda toplumu her yönüyle tanıma çabası, araştırmanın amacına 

önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca araştırmada güvenle ilgili soruların 

çeşitlendirilmesi, Türk toplumunu Fukuyama’nın yaptığı yüksek güvenli toplum, 

düşük güvenli toplum sınıflandırmasında hangi grup içinde yer aldığı konusunda bir 

düşünce sahibi olunmak istenmiştir.     

Tablo 11 Katılımcıların Hane Halkı Büyüklü ğüne Göre Da ğılımı 

Hane Halkı Büyüklü ğü n Yüzde 

2 kişi 52 5,0 

3 kişi 223 21,6 

4 kişi 460 44,6 

5kişi 237 23,0 

6 kişi 60 5,8 

Toplam  1032 100 

 

Araştırmaya katılanların hane halkı dağılımları incelendiği zaman genellikle 

Türkiye’de yaygın olan çekirdek aile tipini bu araştırmada da görmekteyiz. Çünkü 
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oranlara bakıldığında anne-baba ve iki çocuktan oluşan aile tipinin % 44,6 oranında 

olduğunu görmekteyiz. Aile bireylerinin sayısı beş ve üzeri olanların oranı (% 28,8) 

çokta az değildir. Tablo 11 daha önceki elde edilen bulgulara göre, memurların ve 

sözleşmeli işçilerin örneklemin önemli bir bölümünü oluşturduğu düşünülürse, hane 

halkı dağılımı çok normaldir. Ayrıca araştırma bir büyükşehrin ilçelerinde yapılmıştır. 

Kırsalda olduğu gibi çok çocuklu aileler yok denecek kadar azdır. Ayrıca aile 

büyükleriyle bir arada oturulan geniş aile tipine kırsala göre daha az rastlanıldığının 

bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Hane halkı sayısı bu paralelde 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 12 Haneye Gelir Getiren Ki şiye ve Gelir Getiren Ki şinin Çalı şma 
Durumuna Göre Da ğılım 

İfadeler  n Yüzde 

Benim 470 45,5 

Başkası 562 54,5 

Son Bir Hafta içinde maaşlı, ücretli veya gelir getiren herhangi bir 

işte çalıştım. 
577 55,9 

Son Bir Hafta içinde maaşlı, ücretli veya gelir getiren herhangi bir 

işte çalışmadım 
455 44,1 

Toplam  1032 100 

 

Gelir getiren benim diyen 470 kişiden, son bir hafta içinde gelir getiren herhangi bir 

işte çalıştım diyenlerin sayısının fazla olması, ailede gelir getirme durumunun sürekli 

değişebildiğinin bir göstergesidir.  Bunun nedeni, küresel ekonomik krizin etkisinin 

yanı sıra, ailede geliri ortak kazanma ve ortak harcama biçiminde 

gerçekleşmesinden de kaynaklanabilmektedir. Ayrıca katılımcıların refah 
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durumlarını ölçmek amacıyla telefon, cep telefonu, internet sahibi olup olmadıkları 

sorulmuştur. Katılımcıların yaklaşık  % 70’i telefon sahibi iken              % 93,6’sı cep 

telefonu sahibidir. Katılımcıların % 50’si internet sahibidir ve kullanıcısıdır. 

Katılımcıların iletişim teknolojilerini kullanma oranı oldukça yüksektir. Bu durumda 

araştırmanın yapıldığı bölgede katılımcılara bilgi edinme konusunda kısa sürede 

birçok kaynağa ulaşma imkânı vermektedir.  

Tablo 13 Ekonomik Açıdan Ailenin Durumunun Ara ştırılması 

Ekonomik Açıdan Ailenin Durumu  n Yüzde 

Çok Fakir 43 4,2 

Fakir 261 25,3 

Ancak Geçinen 317 30,7 

Orta Halli 297 28,8 

Ortanın Biraz Üzerinde 94 9,1 

Varlıklı  20 1,9 

Toplam  1032 100 

 

Tablo–13 aile bireylerinin kendi ailelerini gelir durumu açısından nasıl 

konumlandırdıklarını göstermektedir.  Araştırmaya katılan bireylerin % 4,2’si 

ailelerini çok fakir olarak görürken, % 25,3’lük bir kesimde fakir olarak 

değerlendirmektedir. Araştırmaya katılanların yaklaşık % 30’u ekonomik açıdan 

ailelerini fakir olarak ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılanların sadece % 2’si 

ailelerini varlıklı olarak görmektedir. Araştırmaya katılanların yaklaşık % 60 ise orta 

tabaka denilebilecek gelir grubunda yer almaktadır.   Ayrıca ülkenin genel ekonomik 

durumu göz önünde bulundurularak katılımcılara imkânı olsa yurt dışında çalışmak 

ve oraya yerleşmeyi düşünüp düşünmediği sorulmuştur. Yurt dışında çalışmayı ve 

oraya yerleşmeyi düşünenlerin oranı % 60’ın üzerindedir. Araştırmaya katılanların  
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% 40’ı böyle bir imkânları olsa bile yurt dışında çalışmayı ve yerleşmeyi 

düşünmediklerini ifade etmişlerdir. 

Tablo 14 Ara ştırmanın Yapıldı ğı Ailelerin Gayrimenkul Durumları 

Ekonomik Açıdan 

Ailenin Mülkleri 

n Yüzde 

Arsa-Tarla-Çiftlik 117 11,3 

Apartman-Bina 135 13,0 

Kat-Daire 467 45,2 

Fabrika-Mağaza 113 10,9 

Hisse Senetleri 122 11,8 

Kamyon-Tır-Otobüs 49 6,7 

Ticari Taksi- Kamyonet 107 10,3 

Binek oto-Otomobil 374 36,2 

 

Yüksek güvenli toplumlarla, düşük güvenli toplumlardaki kendiliğinden 

sosyalleşmenin etkilerini ekonomik verilerden görmek çok kolay olmamakla birlikte 

bir toplumun yüksek güvenli toplum oluşunun sonuçlarını değerlendirmek 

mümkündür. Yüksek güvenli toplumda belirsizlikler azalır, orta ve küçük ölçekli 

işletmeler her zaman büyüme imkânına sahiptir. Ayrıca yüksek güvenli bir toplum 

ekonomik açıdan dış piyasalarda yaşanan krizlere karşı daha dirençlidir9. Yüksek 

güven duygusunun olduğu toplumlarda belirsizlik yoktur ya da çok sınırlıdır. Güvenin 

toplumda oynadığı en önemli rol, insanlar arasındaki etkileşim için istikrarlı bir yapı 

kurması, dolayısıyla belirsizliği ortadan kaldırmasıdır. Bu bağlamda yüksek güvenli 

bir toplumda bireyler tasarruflarını değerlendirmede daha farklı tutum ve davranış 

içine girebilmektedir. 
                                                
9 Nuri GÖKALP, “Ekonomide Güven Faktörü”, Yönetim ve Ekonomi , S:2, 2003, s.165. 
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Yüksek güvenli bir toplumda bireyler daha çok ortaklaşa yatırımlara yönelmektedir. 

Bu tip toplumlarda büyük çaplı şirketler kurulabilmekte veya kurulmuş olan şirketler 

daha çok büyüme imkânı bulabilmektedir. Japonya, Almanya ve ABD gibi yüksek 

güven düzeyine ulaşmış toplumlarda büyük ölçekli işletmelerin oluşması rastlantı 

değildir. Buna karşın ekonomik anlamda düşük güvenli bir toplum olan Türk 

toplumunda bireylerin daha çok gayrimenkul yatırımlarına yönelmeleri de doğal bir 

sonuçtur. Araştırmaya katılan bireylerin düşük oranda hisse senetlerine yatırım 

yapması bu durumun tipik bir göstergesidir. Araştırmaya katılan bireyler gelirlerinin 

önemli bir kısmını eve ve otomobile ayırmaktadır. Bunun nedeni ekonomik 

değerlerin yanında kültürel değerlerde olabilir. Türk toplumun kültürel değerlerinde 

ev ocak sahibi olmak büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda ülkede bütün 

olumsuzluklara rağmen toplumun ev alma konusunda istekli oluşu da bunun bir 

başka göstergesidir. Hatta ev sahibi olmayla ilgili deyimler kültürel hayatımıza 

yerleşmiştir. 

17 ülkede şubesi bulunan ERA Gayrimenkul Danışmanlık firmasının Avrupa 

ülkelerine ilişkin araştırmalarının 2007 yılına ilişkin sonuçlarına bakıldığında, Türk 

toplumunun % 68’nin ev sahibi olduğu belirlenmiştir. Türkiye ev sahibi olma oranı ile 

Almanya, Fransa, Hollanda ve İsviçre’yi geride bırakmıştır. Türkiye’de konuta yatırım 

yapmanın bir başka sebebinin de Türkiye’nin araştırmanın yapıldığı 17 Avrupa 

Ülkesinden Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan’dan sonra en ucuz ev fiyatlarının olduğu 

ülke durumunda olduğu ileri sürülmektedir10. Tasarruflarını hisse senedi veya 

bankalarda mevduat olarak tutmaya yönelik eğilimin az olmasının nedeni, toplumun 

faize mesafeli duruşunun olduğu ileri sürülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

“Hane halkı Tasarruf ve Yatırım Eğilimleri Anketi Sonuçları” Türkiye’de halen en 

gözde ve güvenilir tasarruf alanının gayrimenkul olduğunu göstermektedir. Ankete 

göre gayrimenkul yaklaşık % 86 ile ilk sırayı alırken, banka mevduatı % 11 oranında 

kalmaktadır. Ankete göre gelir ve eğitim durumu ne olursa olsun oranlar pek 

değişmemektedir. Hisse senedinin bir tasarruf aracı olarak en düşük gelir grubunda 

% 2 iken, en yüksek gelir grubunda % 3,6 çıkmaktadır.  Araştırmanın en önemli 

sonucu Türkiye’de tasarrufların yatırım aracına dönüşmesinde temel faktör, yatırım 

                                                
10  “En Ucuzu Bizde”, Sabah Gazetesi, 27 Eylül 2007. 
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aracının veya alanının güvenli olmasına bağlıdır. Yatırımların getiri düzeyinden 

ziyade asıl önemli olan yatırımcıların güven faktörü ön plana çıkmaktadır. Güven 

faktörünün bu ölçüde öne çıkması, tasarrufçuların gayrimenkule yönelmesine neden 

olmaktadır11. Ülkede ekonomik istikrar ve güven ortamı oluştukça toplumun tasarruf 

eğilimleri de değişme gösterebilir. Ailesel toplumdan, yüksek güvenli topluma geçiş 

sürecinde, toplumun ekonomik tercihlerinin değişmesi kaçınılmazdır. Bireyler yüksek 

güvenli bir toplumda, aile bireyleri dışındaki bireylere güveni artmakta ve böylece 

daha kurumsal ekonomik yapılar oluşturabilmektedir.    

Tablo 15 Ara ştırmaya Katılan Bireylerin Sosyal ve Kültürel Etkin liklere Katılım 
Durumları 

Etkinlik Türü  n Yüzde 

Günlük Gazete Okurum 675 65,4 

Düzenli Kitap Okurum 410 39,7 

Her gün kahveye giderim 351 34,0 

Her gün arkadaşlarla buluşurum 156 15,1 

Tiyatroya Giderim 153 14,8 

Evde televizyon izlerim 963 93,3 

Futbol maçına veya diğer spor müsabakalarına giderim 393 38,0 

Konserlere giderim 240 23,3 

Konferans sergi müze vs. gezerim 169 16,4 

 

Tablo15’te araştırmaya katılan bireylerin sosyal yaşantılarına yönelik bilgilere yer 

verilmiştir. Türkiye’de 2002 yılında 3 milyon 410 bin olan günlük gazete tirajı, %50’ye 

varan artışla günümüzde 5 milyon 167 bine çıkmıştır. Gazete tirajını olumsuz 

                                                
11 Taylan ERTEN, “Vatandaş Gayrimenkul Tutkunu”, Hürriyet Gazetesi, 2  Ağustos 2000. 
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etkilediği düşünülen internetin aksine tirajı düşürmediği görülmektedir. Gazete 

satışlarının özellikle Anadolu şehirlerinde artış içinde olduğu ileri sürülmektedir12 

Araştıma bulgularında Tablo 15’te görüldüğü gibi İstanbul’da internet kullanıcılarının 

oldukça fazla olduğu düşünülürse, günlük gazete okuyanların oranının % 65 olması 

olağan bir sonuçtur. Bir toplumun sosyo-kültürel hayatında önemli bir gösterge 

olarak kabul edilen gazete okuma, kitap okuma gibi alışkanlıklar toplumun sosyal 

meselelere ne kadar duyarlılık gösterdiğinin bir sonucudur. 

Araştırmaya katılanların sosyal hayatlarıyla ilgili diğer verilere bakıldığı zaman ise, 

eğitim düzeyinin oldukça yüksek olduğu örneklemde düzenli kitap okuma oranının    

% 40’larda kalması çarpıcı bir sonuçtur. Araştırma verilerine göre, Türk toplumunun 

genelinde olduğu gibi televizyon izleme oranı oldukça yüksektir. Bir başka deyişle 

toplum için en önemli eğlence ve bilgi edinme aracı televizyondur. Televizyon izleme 

oranının bu kadar yüksek olması toplumun ekonomik durumuyla veya sosyo kültürel 

düzeyiyle ilgili olabilir. Televizyon aile bireylerinin birlikte vakit geçirme aracı olarak 

da görülmelidir. Diğer sosyal etkinlikler için önemli bir bütçe ayıramayan aileler 

televizyon izleyerek vakitlerini değerlendirmektedir. Hem televizyon izleme hem de 

gazete okuma oranlarının yüksek olduğu bu toplumda ilerdeki bulgularda görüldüğü 

gibi medyaya güvenin çok düşük olması araştırmanın bir başka çarpıcı sonucudur. 

Araştırmanın diğer bulgularına göre ise, arkadaşlara zaman ayırma ve konferans 

sergi, müze vb. yerlerin ziyaretlerinin en düşük oranda kaldığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılanların spor karşılaşmalarına zaman ayırdığı görülmektedir. 

Kahveye gitme alışkanlığı olanların oranı da oldukça yüksektir. 

 

 

 

 

 

                                                
12  Hürriyet Gazetesi, 7 �ubat 2007. 
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Tablo 16  Katılımcıların Gelece ğe İlişkin Dü şünceleri 

İfadeler  n Yüzde 

İlerisi için hayal ettiğim bir şey yoktu 224 21,7 

İlerisi için hayal ettiğim vardı, hepsini başardım gerçekleştirdim. 459 44,5 

İlerisi için hayal ettiğim vardı, başaramadım. 349 33,8 

Toplam  1032 100 

 

Tablo 16’da katılımcıların geleceğe dönük hayallerinin gerçekleşip gerçekleşmeme 

durumlarına dönük ifadelere ve bu ifadelere katılımcıların verdiği yanıtlara yer 

verilmiştir. Bireylerin toplumsal hayat içinde hayallerine ulaşıp ulaşmamaları, o 

toplumun geleceğe güvenle bakmaları açısından önem taşımaktadır. Geçmişte 

sahip olunan hayallerin içinde yaşanılan zaman dilimine kadar gerçekleşmesi ya da 

gerçekleşmemesi bireyin bundan sonraki hayatıyla ilgili hedef ve amaçlarında 

değişime neden olabilecektir. Bireyler hayallerini gerçekleştirdikleri zaman, kendine 

güven duyguları artacak, etrafındaki diğer bireyler ile ilgili yeni ortak hayaller kurma 

eğilimi içine girecektir. Öte yandan gerçekleşmeyen hayallerin gerçekleşmeme 

sebepleri bireyler tarafından irdelenmeye başladığı zaman, sebep ne olursa olsun 

bireyde hem kendine hem de etrafına dönük güvensizlik eğilimi oluşacaktır. 

Araştırma sonucuna göre katılımcıların yaklaşık % 45’i hayallerine ulaştığını ifade 

etmekte iken, yaklaşık % 34’üde hayal ettiklerine ulaşamadıklarını ifade etmiştir. Bu 

sonuç toplum açısından çok olumlu bir sonuç olarak değerlendirmek zordur.  
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Tablo 17 Katılımcıların Kendini En İyi Tanımlayaca ğı Kelime 

İfade n Yüzde 

Asker 111 10,8 

Müslüman 996 96,5 

Türk 937 90,7 

Doğduğu Bölge 206 19,9 

Aşireti / Ailesi 142 13,8 

Türkiyeli 182 17,6 

Vatandaş 276 26,7 

Köylü 285 27,6 

�ehirli 730 70,7 

Yoksul 227 26,8 

Zengin 120 11,6 

İşçi 380 36,8 

Mutlu 351 34,0 

Mutsuz 156 15,1 

İşsiz 475 46,0 

 

KONDA’nın İstanbul’da 15.667 kişi üzerinde 1993 yılında yaptığı kimlik 

araştırmasında deneklerin sadece % 3,7’si kendilerini Türk olmanın dışında 

hissettiklerini ileri sürmüşlerdir13. Bu araştırmada ise, katılımcıların % 90,7’si 

                                                
13 Mustafa ERKAL, Sosyoloji: Toplum Bilimi , 13. bs, İstanbul, Der Yayınları, 2006, s.28. 
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kendilerini Türk kelimesi ile ifade etmişlerdir. Bu durum da göstermektedir ki; 

toplumun iki temel değeri kimliğini ifade etmede öne çıkmaktadır. Bu değerlerden 

birincisi din unsuru, ikincisi ise milliyet unsurudur.   

“Devlet, milletle özdeşleştirildiğinde, milliyetçi başarı oranı önemli oranda 

artmaktadır. Bu durumda devletin gücü kamu kuruluşlarında, mahkemelerde ve 

temsili organlarda milli dilin kullanımını zorlama imkânı demektir.  Milliyetçilik bir 

anlamda başka toplumlara kültürel seferler düzenlenmesidir”14.   

Araştırmaya katılanların % 34 kendilerini mutlu olarak değerlendirmişlerdir. Bir 

başka deyişle araştırmaya katılan her üç kişiden, ikisi mutsuz olduklarını beyan 

etmişlerdir. Ancak; bireylerin mutlu veya mutsuzlukları anlık bir psikolojinin 

yansımasıdır. TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de yoksulluk oranı, 

2007 yılında, bir önceki yıla göre 0.75 puan artarak % 18.56’ya yükselmiştir. Aynı 

araştırmada 0.54’lük kısmı sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının,              

% 18.56’sı ise, gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında 

yaşamaktadır. Yoksul birey oranı, bir önceki yıla göre artış göstermiştir. Kentlerde 

yaşayanların yoksulluk oranı %10.61’e yükselmiştir. Ayrıca toplumda hane halkı 

büyüklüğü artıkça yoksulluk artmaktadır. Eğitim düzeyi artıkça yoksulluk 

azalmaktadır.15  Tablo 17’de ise, katılımcıların % 26,8’i kendilerini yoksul olarak 

ifade etmişlerdir. Bunun anlamı araştırmanın yapıldığı İstanbul’da yoksulum 

diyenlerin oranı Türkiye’deki kentlerde yoksulluk ortalamasının iki katından fazla 

olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun nedenleri; toplum son iki yılda daha çok 

yoksullaşması olabilir, bireylerin yoksulluk algılaması ile TÜİK’in yoksul 

değerlendirmesi farklılık gösterebilir. 

Türk toplumunun önemli bir çoğunluğu, İslam’ı modern yaşama engel olarak 

görmemektedir. Toplum batıdan gelecek yeniliklere açık olmakla birlikte, kendi 

kültürlerini aşındıracak yeniliklere karşı durmaktadırlar. Toplumun önemli çoğunluğu 

başta ahlak anlayışları, aile, komşuluk gibi bazı ilişkilerini düzenlemede dini referans 

almaktadır. Toplum İslam’ın sadece öbür dünyaya has bir işlevi olduğunu da 

                                                
14 Zygmunt BAUMAN, Sosyolojik Dü şünmek , İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2006, s.192. 
15 TÜİK, Yoksulluk Çalı şması Sonuçları, 2007. 
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düşünmemektedir. Toplum kendi kimliğini ifade etmede din unsurundan 

yararlanmaktadır. Toplumun önemli bir çoğunluğu için din doğal hayatın bir 

parçasıdır. Toplumun bu kesimini dışlayarak veya bu kesimin kültürel kimliğini 

elinden alarak milli birlik ve beraberliği sağlamak mümkün değildir16.  

Tablo 18 Katılımcıları En Çok Rahatsız Eden Sorunla r 

Sorunlar  n Yüzde 

Terör 675 65,4 

Yoksulluk 963 93,3 

Bölücülük 678 65.6 

İşsizlik 720 69,8 

Yolsuzluk 333 32,3 

Kapkaç 129 12,5 

Ekonomi 580 56,2 

Adaletsizlik 720 69,8 

Ahlak bozulması 538 52,1 

Dışa bağımlılık 853 82,7 

Atatürk devrimlerinden ödünler 675 65,4 

Türk örf ve adetlerinin bozulması 893 86,5 

 

Toplumlarda güven kavramının; organizasyonlardaki öneminin ötesinde, stratejik bir 

önem taşımaktadır. Özellikle küresel ekonominin; toplum hayatında meydana 

getirdiği değişimler güvenin önemini daha da artırmıştır. Küresel ekonomi ile birlikte 

                                                
16 Cüneyt ÜLSEVER, Kendini Arayan Türkiye , İstanbul, Timaş Yayınları, 1999, s.157.  
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toplum hayatında değişime neden olan ekonomik nedenler ise, ekonomik 

faaliyetlerde bulunan örgütlerde yani işyerlerinde çeşitlilikler artmış, teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte işgücünün iktisadi hayat içindeki etkisi azalmıştır. Sanal 

örgütlenmeler ortaya çıkmıştır. Bilgi teknolojilerindeki değişim bireylerde, örgütlerde 

ve hatta toplumda iletişimi etkilemiştir. Bilginin hızla yayılması toplumu da hızla 

etkilemiştir. Bireylerin ve örgütlerin bilgi düzeylerindeki değişim karar verme sürecini 

etkilemiştir. Bireyler, örgütler ve toplum bağımsız karar organlarına dönüşmüştür. 

Toplumların oluşturduğu bazı devletler yeni gelişmelere ayak uydurma konusunda, 

toplumdan geri kalmıştır. Bireylerin; kurumlar ve toplum temelinde değeri artmıştır. 

Bilgi ve yetenek noktasında kendini geliştirmiş olan birey; kurumlar ve devletler için 

en önemli kaynak olarak değerlendirilmiştir.    

Toplumlarda güven ortamının oluşmasını engelleyen faktörlerden biri belirsizliktir. 

Belirsizlik ortamı toplumda güvensizlik duygusunun yerleşmesine neden olmaktadır. 

Belirsizlik ortamı toplumdaki bireylerin geleceğe dönük planlar yapmasını 

engellemektedir. Özellikle ekonomik anlamda yaşanan belirsizlik bireylerin gerek 

alıcı gerekse satıcı olsun davranışlarında değişime neden olmaktadır. Gelecekte 

mal ve hizmetin fiyat oluşumunun nasıl olacağı tahmin edilemediği için ekonomik 

anlamdaki güvensizlik ortamı ekonomik krize bile neden olabilir. Ekonomik anlamda 

yaşanan bu tür sıkıntılar toplumsal hayatı da doğrudan etkileyecektir. Böylece 

sosyal hayatın her safhasında güvensizlik yaygınlaşacaktır. Bu nedenle yukarıda 

Tablo’da ekonomik sorunlarla sosyal sorunlar iç içe verilmiştir. Araştırmaya 

katılanların % 93,3’ü yoksulluğu önemli bir sorun olarak görmektedir. Yine ekonomik 

sorunların başında yer alan işsizliği de ciddi bir sorun olarak değerlendiren 

katılımcılar, yoksulluktan sonra ikinci ciddi ekonomik sorun olarak dışa bağımlılığı 

göstermişlerdir. Ancak; dışa bağımlılığın ekonomik, siyasi, sosyal veya kültürel 

içerikli mi olduğu ayırt edilememiştir. Genel olarak ekonomiyi gelecekte ciddi bir 

sorun olarak görenlerin oranı ise % 56,2’dir. Hem ekonomik hem de ahlaki 

nedenlerle doğrudan ilgili olan kapkaç ise araştırmaya katılanlar açısından çok 

önemli bir sorun olarak görülmemiştir. Yukarıdaki sosyal sorunların birçoğunun 

temelinde ekonomik sorunlar yatmaktadır.  Bunlardan bir diğeri de yolsuzluktur. Son 

yıllarda yolsuzlukla mücadeleye önem verilmesine rağmen, Türkiye yolsuzluk 

endekslerine bakıldığı zaman yolsuzluğun en fazla olduğu ülkeler arasında yer 
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almaktadır. Yolsuzlukla, yoksulluk arasında bir bağ kurmak mümkündür. Çünkü 

yolsuzluğun temelinde; toplumun geneline adaletli bir şekilde dağıtılması gereken 

kamu kaynaklarının çeşitli yolsuzluk olayları ile belli kişi ve grupları daha da 

zenginleştirirken toplumun bu kaynaklardan yararlanmayan kısmı fakirleşmektedir. 

Diğer ekonomik sorunlar çözmek bir anlamda yolsuzluğu ortadan kaldırmakla 

mümkündür. 

Yolsuzluk ekonomik bir sorun olmasının yanında, sosyal bir sorundur. Yolsuzluğu 

ortadan kaldırmanın yolları incelendiği zaman neden sosyal bir sorun olarak ele 

almak gerektiği anlaşılabilir. Yolsuzluğu ortadan kaldırmak için öncelikli olarak insan 

kalitesini artırmak gerekmektedir. İnsan kalitesini yükseltmenin yolu ise, eğitim 

kalitesini artırmaktan geçmektedir. İnsan unsuru burada kilit rol oynamaktadır. 

Yolsuzluk yaparak kendine menfaat sağlayanda, yolsuzlukla mücadele etmesi 

gerekende insandır. Ayrıca yolsuzlukla mücadelede önemli olan bir diğer unsur ise, 

sistem kalitesidir. Sistem kalitesini yükseltmesi gereken yine bireydir. Yolsuzluğu 

ortadan kaldırmak için öyle bir sistem oluşturulmalıdır ki, sübjektif davranışlar en aza 

indirgenebilsin. Yolsuzlukla mücadelenin üçüncü boyutu da yönetim kalitesini 

yükseltmektir. Yönetim kalitesinin yükselmesi yine yönetici kalitesinin yani insan 

kalitesinin yükselmesi ile ilgili bir durumdur. Görüldüğü üzere yolsuzluk insan 

kalitesine bağlıdır. Sosyal ve ekonomik bir sorundur. Bu araştırmada, araştırmaya 

katılan her üç kişiden biri yolsuzluğu hala toplum için önemli bir sorun olarak 

görmektedir. “Siyasi ve yasal nedenlerle, resmi kararların kısa sürede değişmesi söz 

konusu olsa bile, gelenekler, adetler, davranış biçimleri gibi ortak paylaşılan 

normlara dayalı güven duygusunun varlığı, toplumdaki istikrarlı yapıyı 

koruyabilecektir”17. Toplumda güven duygusunun örf adet ve ahlaki değerlere 

bağlayan birçok araştırmacıdan sadece biri olan Gökalp, ekonomik istikrarla güven 

arasındaki ilişkiyi bu şekilde açıklamıştır. Türk toplumu örf ve adetlerine ve ortak 

ahlaki değerlere sahip bir toplumdur. Toplumu rahatsız eden en önemli sorunlardan 

biri örf ve adetlerdeki bozulma ile ahlaki değerlerdeki bozulmadır.  

                                                
17 Nuri GÖKALP, “Ekonomide Güven Faktörü”, Yönetim ve Ekonomi , S:2, 2003, a.g.m., 
s.166. 
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Tablo 18’de görüldüğü gibi katılımcıları en çok rahatsız eden sorunlardan biri de 

terördür. Türkiye teröre birçok şehit vermiştir. �ehitlerin yanında binlerce vatandaş 

da terörün kurbanı olmuştur. Daha öncede terörizmin tanımı yapılmıştır. Terörizm bir 

anlamda siyasal sonuçlar elde etmek için hükümetlere karşı korku oluşturmak, 

hükümetlerin davranış ve tutumlarını etkilemek amacıyla şiddetin sistematik bir 

şekilde kullanılmasıdır18. Kongar, terörün Türkiye’deki gelişim sürecini “Ermeni 

terörü, 1970 yıllardaki sağ-sol çatışması, dinci terör, ırkçı ve bölücü terör, olarak dört 

dalga şeklinde gerçekleştiğini ileri sürmektedir”. Aydıner, 11 Eylül saldırılarından 

sonra Türkiye’de faaliyet gösteren El-Kaide ve ona bağlı terör örgütlerinin 

faaliyetlerini beşinci terör dalgası olarak değerlendirmektedir19. 

Doğal olarak terörizm, öncelikli olarak toplumun bütünlüğünü hedef almaktadır. 

Bunun yanında toplumun bütünlüğünü bozmak için; toplumun değerlerine, yasal 

düzenine, çıkarlarına, toplumun bireylerinin gelecekle ilgili beklentilerine, özetle 

toplumun varlığını hedef almaktadır. Ayrıca terör toplum nazarında devletin güç ve 

otoritesini zaafa uğratarak, o toplumu çökertme hedefi güden bir sosyal sapma 

davranışı olarak tanımlanmaktadır.  Terör sadece siyasi ve sosyal anlamda topluma 

zarar vermemektedir. Yukarıda adı geçen ekonomik sorunlarında temelinde yatan 

etkenlerden biri terörün durmamasıdır.  Türkiye, 1984 yılından günümüze kadar 

PKK terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadelede sonucunda 30–35 bin insanını ve 

kalkınma için kullanabileceği 120–130 milyar dolarını kaybetmiştir. Teröre harcanan 

bu paranın neredeyse iki katı ülke ekonomisine zarar verebileceği unutulmamalıdır. 

Teröre yapılan harcamanın ülke ekonomisine getirdiği yük, ülkenin içinde düştüğü iç 

ve dış borç sarmalının başlıca nedenlerinden birisi olduğu söylenebilir20. 

                                                
18 Deniz Ülke ARIBOĞAN, Globalle şme Senaryosunun Aktörleri , İstanbul, Der Yayınları, 
1997, s.240.  
19 Gökhan AYDINER, “Dünyada ve Türkiyede Terör”, Polis Dergisi , Ankara, 2009, ss. 16-
17. 
20 İsmail BOYACIOĞLU, “ Son Yirmi Yılda Meydana Gelen Türkiye’deki Terör Olaylarının 
Ülke Ekonomisine Etkisinin İncelenmesi”, Kara Harp Akademisi, Yayınlanmamı ş Yüksek 
Lisans Tezi , İstanbul, 2008,s.5. 
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Tablo 19 Katılımcıların Toplumsal De ğerlere Bakı şı 

İfade n Yüzde 

Ülkemizin güzelliği 474 45,9 

Halkımızın iyiliği 725 70,0 

�anlı tarihimiz 327 31,0 

Halkımızın Refahı 814 78,0 

Ülkemizin yeraltı zenginliği 501 48,0 

Yüce dinimiz 911 88,0 

Örf ve adetlerimiz 878 85,0 

İnsanlarımızın konuk severliği 603 58,4 

Güçlü milli birliğimiz 1011 97,0 

Laik Cumhuriyetimiz 966  93.6 

Aile yapımız 925 89,0 

Atatürk devrimlerimiz 966 93,0 

Demokratik yapımız 803 77,0 

Güçlü Ordumuz 812 78.7 

Misafirperverliğimiz ve hoşgörü kültürüne sahip olmamız 853 82,0 

Turizm potansiyelimizin yüksek olması 192 18.6 

 

Ekonomide güven kavramı ile ilgili yapılan bir araştırmada bireyler ve kurumlar 

arasında güvenin oluşmasında dört temel ilke olduğu ileri sürülmüştür. Bunlar; 
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açıklık, iletişim, katılım ve istikrar21.  Hükümetler ekonomik sorunlarla ilgili karar alma 

süreçlerine toplumun katılımını sağlayacak düzenlemeler yapmalıdır. Demokrasinin 

tam anlamıyla uygulandığı ülkelerde, farklı dünya görüşlerine sahip birey, örgüt ve 

topluluklar dâhil edilmektedir. Bunun için ülke yönetimleri sistemlerini işletecek alt 

sistemler kurmalıdır. Toplumun kararlara katılması, ekonomik reformların toplum 

tarafından desteklenmesine neden olmaktadır. Ayrıca toplumla hükümet arasında 

güvenin oluşmasına vesile olmaktadır. Demokratik yapının işlerliği adına da toplum 

ile hükümet arasındaki güven büyük önem taşımaktadır. Toplumun bütün 

kesimlerinin dâhil edildiği uzlaşmaya dayalı reformlar, adalet ve eşitlik duygularını 

güçlendirmekte ve güvenin kurumsallaşmasını sağlamaktadır. Bir toplum için 

demokrasi vazgeçilmezdir. Demokrasi, toplumun benimsediği amaçların siyasal 

kararlara dönüşmesini sağlamaktadır. Demokratik ülkelerde ekonomik istikrasızlık 

olasılığı zayıflamaktadır. 

Tablo 19’da demokratik yapımız araştırmaya katılanlar tarafından ülkemizin 

önemsediği bir unsur olarak görülmektedir. Bu durum demokrasinin tam anlamıyla 

bir yerleşme süreci yaşadığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Toplum 

hayatının temel unsurlarından biri olan din unsuruna toplumun göstermiş olduğu 

hassasiyet dikkat çekicidir. Toplumun önemsediği unsurlar dikkatlice incelendiği 

zaman; güçlü milli birliğimiz % 97, laik cumhuriyetimiz % 93,6, Atatürk Devrimlerimiz 

%93, aile yapımız % 89, dinimiz % 88, örf ve adetlerimiz % 85, insan sevgimiz % 82 

ve güçlü ordumuz % 78,7 olarak yer almıştır. Bu sonuçlar Türk toplumunun genel 

olarak toplumsal yapısının hangi temel değerlere dayandığının da bir göstergesidir. 

Geleneksel toplumlarda din toplum yaşamının merkezinde yer almaktadır. “ Din 

olgusunu irdelemek, sosyolojik düş gücü üzerine oldukça özel istemler koyan zorlu 

bir işe girişmek demektir. Dinsel edimleri çözümlerken, çeşitli kültürlerdeki farklı 

inançlardan ve töre biçimlerinden bir anlam çıkarmak durumundayız”22. Gıdens’ın 

burada ifade ettiği din olgusunun irdelenmesi oldukça güç olmasına rağmen 

toplumlar için vazgeçilmez bir olgudur. Din, Türk toplumu içinde her zaman çok 

önemli bir olgu olarak değerlendirilmiştir. Dinin toplumsal rolünün yanında Türk 
                                                
21 Nuri GÖKALP, “Ekonomide Güven Faktörü”, Yönetim ve Ekonomi , S:2, 2003, 
a.g.m.,s.164. 
22 Anthony GIDDENS, Sosyoloji , Çev. Hüseyin Özel, Ankara, Ayraç Yayınları, 2000, s.463. 
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toplumunun orduya güven duygusunu etkileyen faktörlerden biri de sahip olduğu 

İslami değerlerdir. Daha çok küçük yaşlardan itibaren bütün Türk erkeklerine “Ordu 

saflarında ölünce askerin en büyük rütbesi olan “�ehitlik” mertebesine erişeceği, 

eğer sağ kalırsa toplumdaki diğer en değerli mevki olan “Gazilik” mertebesine 

ulaşılacağı, bunun için bu ocağa gönderildiği hususu aileleri tarafından 

aşılanmaktadır.  

Alınan köklü İslam kültürü ve terbiyesi ile de bu mevhum zihinlerde iyice yer 

etmektedir. İşte bundan dolayıdır ki; o basit, sakin, gösterişsiz ve son derece 

mütevazı görünüşlü, saf ve temiz Türk askeri; muharebede bir yıldırım, bir kasırga 

gibi coşmakta, gözünü dahi kırpmadan üzerine atıldığı düşmanlarının korkulu rüyası 

olmaktadır. Bu değişmez karakter, bu üstün ruh Türk askerine atalarından kalan en 

büyük mirastır. Kuşaklar boyu nesilden nesile aktarılarak günümüze taşınmıştır. 

�ehitlerin, yüreği acı ile burkulan anne ve babalarının kendisinden beklenen vakar 

ve gurur içinde “Vatan sağolsun! Bu vatana bin Mehmet feda olsun!” diyerek toplum 

içindeki yerlerini yüceltmelerinin bir başka örneğine dünyada rastlamak mümkün 

değildir. İşte Türk askerini ölümsüzleştiren bu duygu Türk toplumunu diğerlerinden 

ayıran eşsiz bir değer yargısıdır. Türk askerinin üstün vasıflarına tarihin bütün 

safhalarında defalarca rastlamak mümkündür. Bu vasıflar onda yerleşmiş ve 

vazgeçilmez bir davranış biçimi olmuştur. İşte bu vasıfları ile dünyanın en modern 

silahlarına sahip değil ama en muharip ordusunun yaratılmasına temel etken 

olmuştur. Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, teknolojiyi yaratan ve kullanan 

yine insandır. İnsan unsuru daima ön plânda olacaktır. Türkiye’nin en güçlü yanı bu 

dinamik insan gücü unsurudur. Silahlardaki baş döndürücü gelişme dünyanın en 

güçlü ve yenilmez silahı olan insanı ikinci plâna itememiştir. Dünyanın bilinen en 

güçlü silahı dün "ölümü göze almış inanç sahibi insan” olarak belirtiliyordu. Bugünün 

dev teknolojilerine rağmen insan unsuru hâlâ bu özelliğini muhafaza etmektedir.  

Tablo 19’da katılımcıların en yüksek oranda yer verdikleri toplumsal değer olan 

temel unsurlardan biride Milli bütünlüğümüzdür. Türk toplumunun daha önceki 

araştırmalarda ve bu araştırmanın daha önceki Tablolarda görüldüğü gibi en yüksek 

oranda katılımın Müslümanlık olduğunu görmekteyiz. Türk toplumunun ezici bir 

çoğunluğu aynı dine mensuptur. Bu yüzden din bizim toplumumuz için birleştirici bir 
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unsur olmuştur. Diğer ikinci önemli bir unsur dilimizdir. Toplumların ekonomik 

gelişmişlik düzeyi ile milli bütünlükleri arasında ilişki kurmak 1900’lü yıllardan 

günümüze kadar tartışılmıştır. Hem iktisatçı hem de sosyolog olan Weber 

Almanya’nın geleceği ile ilgili olarak şu görüşlerini ileri sürmüştür.“Ekonomik varoluş 

mücadelesinde huzur diye bir şey olamaz; gelecekte torunlarımızı bekleyen şeyin 

huzur içinde hayatın keyfini çıkarmak olduğuna yalnızca görünüşle gerçeği 

karıştıranlar inanabilir. Bize düşen haleflerimize huzura ve gönül hoşluğuna giden 

yolu göstermek değil, milli bütünlüğümüzü korumak ve geliştirmek için verilen 

sonsuz mücadeleyi göstermektir23”.  

Weber ekonomik gelişmenin kaçınılmaz olarak siyasi özgürlüklerin artmasına yol 

açacağına düşünenlere karşı çıkmaktadır. Bir toplumun sadece ekonomik açıdan 

gelişmişlik düzeyine ulaşmasının milli bütünlüğü sağlamada yetersiz kalacağını, 

ülkenin siyasal özgürlüklerin artmasına yol açacağına inananlara eleştiriler 

getirmektedir. “Türkler milli varlıklarını hem dinleriyle, hem de dilleriyle ve diğer 

kültür unsurlarıyla korumuşlardır. Bunlardan birini kaybeden topluluk diğerini de 

kaybetmiştir. Dil ile dini, milliyetçilik ile İslam’ı birbirinden kopuk ve çatışan veya 

birbirine ters gibi göstermek milli birliği zedeleyici bir tutumdur24”.  “Türkiye’de 

toplumun mütedeyyin kesimini etkilemek amacıyla TSK’yi din karşıtı gösteren kötü 

niyetli propaganda faaliyetleri yürütülmektedir. Toplumun mütedeyyin kesimi bu 

propagandalara itibar etmemektedir. Ordusunu sevmekte ve güvenmektedir. Bu 

asker Türk Milleti’nin bizatihi kendisidir. Milletiyle aynı hassasiyetlere sahiptir. Kim 

ne derse desin Türk Milleti’nin ordusu halktır, halktandır, halk içindir”25.   

Türk toplumu Atatürk Devrimlerini de özümsemiştir. Katılımcıların % 93’ü Atatürk 

devrimlerini ülkemizin önemli kazanımlarından biri olarak görmektedir. Toplumun 

değer yargılarının oluşmasında din, dil, vatan sevgisi gibi değerlerin yerleşmesinde 

Atatürk devrimleri önemli rol oynamıştır. Atatürk devrimlerinin temelini oluşturan milli 

                                                
23 Anthony GIDDENS, Siyaset Sosyoloji ve Toplumsal Teori,  Çev. Tuncay Birkan, 
İstanbul, Metis Yayınları,1996, s.28. 
24 Mustafa ERKAL, Harp Ekonomisi , İstanbul, T.C. Genel Kurmay Başkanlığı Harp 
Akademileri Komutanlığı, Harp Akademileri Basımevi, 1985, s.39. 
25 İlker BA�BUĞ, “Sivil-Asker İşbirliği”, Silahlı Kuvvetler Dergisi , 2009, S:401, s.6. 
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devlet anlayışı toplumun artık tamamıyla benimsediği bir değer olmuştur. Devletin 

temel değerleri, toplumun değerleri ile yakınlaşmıştır. Bu yakınlaşma bireylerde 

toplumsal yabancılaşmanın azalmasının bir işareti olarak yorumlanabilir. Türk 

toplumu hem milli değerlerinden hem de dini değerlerinden önemli bir destek 

almaktadır. Toplumun değerleri bir bütündür. Toplumsal değerlerin birinin diğerine 

tercihi söz konusu edilmemelidir. Bu tür yaklaşımlar toplumun sağlam olan sosyal 

yapısını zayıflatmaya yönelik davranışlardır. Türk toplumunun beslendiği temel 

kaynak, toplumun sahip olduğu değerler sistemidir. Bu sistemin sağlıklı bir şekilde 

işletilmesi toplum tarafından sağlanmaktadır. Toplumda değerleri koruyarak, 

değişime de ayak uydurabilme yeteneği gelişmiştir. 

Toplumun önemli bir kesimi tabloda görüldüğü gibi güçlü ordunun varlığını 

önemsemektedir. Bunun için 30 Ağustos 2009 tarihinde büyük bir coşku, heyecan 

ve katılımla kutlanan “Zafer Bayramının” söylemi “Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye” 

olmuştur. Güçlü ordunun en önemli unsuru ise sahip olduğu subay kadrosudur. 

Subayları hemen hemen bütün diğer meslek sahiplerinden farklı kılan bir uzmanlık 

alanları vardır. Bu merkezi beceri Harold Lasswell “şiddetin yönetimi” deyimiyle çok 

iyi özetlemiştir. Bir ordunun görevi başarılı silahlı çarpışmadır26. Türk ordusu toplum 

nazarında gerek girdiği savaşlarda ve hâlâ mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü 

terörle mücadelede sahip olduğu kadrosunun niteliklerini kanıtlamıştır. Toplumun 

güçlü orduya yönelik görüşünün temelinde yer alan unsurlardan biri bu olabilir. 

Toplum; devleti aracılığı ile bütçeden orduya ciddi oranlarda pay ayrılmasına hep 

destek olmuştur. Toplum bu coğrafyada yaşamanın bedelinin ağır olduğunun her 

anlamda farkındadır.  

 

 

 

                                                
26 Samuel Phillips HUNTINGTON, Asker ve Devlet: Sivil – Asker İlişkilerinin Kuram ve 
Siyasası , Çev.Uğur Kızılaslan, İstanbul, Salyongoz Yayınları, 2004, s.15. 
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Tablo 20 Katılımcıların Kurumlara Güveni 

Kuruml ar n Yüzde 

Cumhurbaşkanlığı 720 69,8 

Meclis  577 55,9 

Silahlı Kuvvetler 966 93,6 

Hükümet 680 65,0 

Başbakan 467 45,3 

Muhalefet Partileri 351 34,0 

Siyasetçiler 370 35,9 

Medya 220 21,3 

Polis Teşkilatı 580 56,2 

Diyanet İşleri Başkanlığı 620 60,0 

 

Askerlik mesleğini seçmiş olan bireylerin sorumluluğu devletin askeri güvenliğini 

arttırmaktır. Ordu mensuplarının bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için, işbirliği, 

örgütlenme ve disiplin içinde olmaları gerekmektedir. Hem görevi topluma hizmet 

etmek olduğundan, hem de bu görevi yerine getirmek için kullandığı araçların 

özelliklerinden dolayı, birey karşısında grup olmak önemsenmektedir. Ordu 

mensubu bireylerin bir eylemde başarıya ulaşmaları, bireyin iradesinin, grubun 

iradesine teslimi gerekmektedir27.  Silahlı kuvvetlere güvenin yüksek oluşunun 

nedenlerini daha iyi anlamak için bir örgüte güvenilirliğin yüksek olması nelere 

bağlanabilir. Kamu örgütlerinde veya genel olarak bütün örgütlerde güvenilirliğin ilk 

temel ilkesi; örgütün çıkarlarını, bireysel çıkarların önünde tutmaktır. Bireysel çıkarı; 

                                                
27 Samuel Phillips HUNTINGTON, Asker ve Devlet: Sivil – Asker İlişkilerinin Kuram ve 
Siyasası , Çev.Uğur Kızılaslan, İstanbul, Salyongoz Yayınları, 2004, s.89. 
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bireyin sadece kendisine doğrudan menfaat sağlamak olarak düşünmek eksik 

olacaktır. Birey bağlı olduğu kurumda kendisinin statüsünü yükseltme adına veya 

yakın arkadaşlarına, akrabalarına menfaat sağlama adına hareket etme eğilimi 

gösterirse bu durumda bireysel çıkar olarak değerlendirilmektedir. Toplumun TSK’ye 

güveninin temelinde, ordu mensuplarının toplumun çıkarlarını daima kişisel 

çıkarlarının önünde tutmaları yatmaktadır. Ayrıca gerek örgütün yönetim 

kademesinde bulunanlar, gerekse örgütün bütün kademelerindeki üyeleri, diğer 

örgütlerle veya diğer bireylerle kendine finansal yarar sağlayacak bir ilişkide 

bulunmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde birey karar alırken, finansal ilişkisinin 

bulunduğu kişi ve örgütlerin baskısını hissedecek ve sağlıklı karar alma konusunda 

sıkıntı yaşayabilecektir. Bireylere finansal destek sağlayanların çıkarları ile toplumun 

veya örgütün çıkarları çatışabilecektir. Dolayısıyla ordu mensuplarını diğer kurum 

mensuplarından ayrı tutan bir takım temel özelliklerden bahsetmek mümkündür. 

“Subayın becerisi şiddetin yönetimi; sorumluluğu ise müşterisinin, yani toplumun 

askeri güvenliğidir. Bu sorumluluğun ifası askeri beceriye hâkimiyet gerektirir; askeri 

beceriye hâkimiyet sorumluluğun kabulünü icap ettirir. Hem sorumluluğu, hem de 

becerisi subayı diğer toplumsal şahsiyet türlerinden ayrıştırmaktadır. Toplumun tüm 

mensuplarının, toplumsal güvenlikte bir çıkarı vardır; devletin bu güvenliğinin 

sağlanması ve diğer toplumsal değerlere ulaşılmasıyla ilgili doğrudan bir ilgisi 

mevcuttur; fakat yalnızca subay kadrosu, diğer tüm amaçlardan muaf olarak askeri 

güvenlikten sorumludur28” 

Güvenin kazanılması ya da kaybedilmesi, örgütün yöneticilerinin veya üyelerinin bu 

tür ilişkilerden uzak durmasını gerektirmektedir. Öte yandan örgütün özellikle 

yönetim kademesinde bulunanların herhangi bir konuda toplumun talebi 

doğrultusunda kişisel çıkarlarını her zaman, toplumsal çıkarların gerisinde tuttuğunu 

göstermek adına hesap verebilmelidir. Bunu sağlamak için hem birey, hem de örgüt 

denetlenebilir olmalıdır. Denetimler bireyi ya da örgütü baskı altına almak için değil, 

bireyi ya da örgütü rahatlatmak için yapılmalıdır. Kurumlarda görev yapan 

yöneticiler; o kurumun toplum tarafından algılanmasında çok önemli bir role sahiptir. 

Yöneticiler bu yüzden toplum önünde örgüt içi ve örgüt dışı faaliyetlerinde adil olmak 

                                                
28 HUNTINGTON, a.g.e., s.20. 
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zorundadır. Örgütsel adalet; örgütün önemsemesi gereken temel ilkelerden biri 

olmalıdır. Örgütlere güvenilirliği etkileyen bir başka temel ilke; örgütün açık sistem 

olarak işlemesini sağlamaktır. Açık sistemden kasıt sadece; örgütün girdilerini temin 

ettiği veya hizmet verdiği kesimle ilişkide bulunması değil, örgütün şeffaflık ilkesine 

bağlı olması şartıdır. Örgüt dar anlamda gerek ödüllendirme gerekse cezalandırma 

sürecinde şeffaf olmak zorundadır. Örgütte sübjektif kararlara yer verilmemelidir. 

Örgütün üyelerinin ve toplumun güveninin devamını sağlamak yöneticilerin hem 

topluma karşı hem de örgüt üyelerine karşı dürüst davranmalarına bağlıdır. Örgüt 

güveni sağlamakla yetinmemelidir. Güveni sağlamak için sürekli politikalar 

geliştirmelidir. Güven sağlamak bir birey veya örgüt için oldukça zor olmasına 

rağmen örgüt adına karar verici durumda olan yöneticilerin yanlış uygulamaları 

örgütün o zamana kadar sağlamış olduğu güvenilirliği ortadan kaldırabilir. 

Orduya güvenle ilgili olarak yapılan araştırmalarda oranlar % 76 ile % 91 arsında 

değişmektedir. Bu araştırmalardan biri 2006 yılında Uluslararası araştırma kurumu 

GFK tarafından yapılmıştır. 22 ülkede yapılan araştırmada Türkiye’de en güvenilen 

kurum ordudur. Orduya güvenin oranı ise % 91’dir. Aynı araştırmada Batı Avrupa 

ülkelerinde orduya güven doktorlardan, öğretmenlerden ve polisten sonra gelmekte, 

güven oranı da % 68’dir29.  

Bir başka araştırmada The Gallup Organization Europe adlı kuruluş tarafından 

yapılmıştır. Araştırmanın kurumlara güven kısmında; orduya, sağlık sistemine, 

finans sektörüne, seçimlerin dürüst yapılıp yapılmadığına, yargıya, dini 

organizasyonlara, medyanın kalitesine ve ulusal hükümete güven konularındaki 

görüşleri sorulmuştur. Gerek Türkiye’de gerekse AB ülkelerinde halkların en fazla 

güven duydukları kurum ordu olmuştur. Türk Milleti’nin en güvenilir bulduğu kurum 

olan ordu % 86 oranı ile AB ülkelerinin vatandaşlarının ordularına duydukları 

güvenin çok önündedir. AB ülkelerinde orduya güven ise % 67’dir30. Aynı 

araştırmada Türkler arasında yargı ve dini kurumlar ordu ve hükümetten sonra 

üçüncü sırada yer almaktadır. 

                                                
29 Taha AKYOL, “Orduya Güven”, Milliyet Gazetesi, 4 Ekim 2006. 
30 The Gallup Organization Europe, AB ve Türkiye’de Vatanda ş Memnuniyeti Anketi, 
2006. 
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Bu araştırmada ise; ordu Türk toplumunun güven düzeyi en yüksek kurumudur. 

Orduya güven oranı, % 93,6 olarak bulunmuştur. Toplumun en yüksek güven 

duyduğu kişi ise Cumhurbaşkanı olmuştur. Toplumun yaklaşık % 70’i 

Cumhurbaşkanına güvenmektedir. Türk Devlet yapısı açısından bakıldığında 

Cumhurbaşkanına güven büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı aynı zamanda 

başkomutandır. Araştırmada Başbakan’a araştırmaya katılanların duyduğu güven  

% 45,3 iken, hükümete duyulan güven ise daha yüksektir. Hükümete duyulan 

güvenin yüksek oluşunun nedeni toplumun istikrarsızlık endişesi taşıyor olmasından 

kaynaklanabilir. Ayrıca toplumun hükümetin kararlarına daha fazla güven 

duyduğunun da bir göstergesidir. Gallup’un yaptığı araştırmada Türkiye’de 

hükümete güven oranı % 60 olarak bulunmuştur. Türkler Gallup’un araştırmasına 

göre ordudan sonra en fazla hükümete güven duymaktadır. Gallup’un hükümete 

güven oranı ile bizim araştırmamızda hükümete güven oranı % 65 olarak 

bulunmuştur. Oranların birbirine yakın olması dikkat çekicidir. Gallup’un 

araştırmasına göre AB ülkelerinde hükümete güven oranı ise % 40’la son sıralarda 

yer aldığı görülmektedir. Bizim araştırmamızın çarpıcı olan bir başka sonucu 

toplumun en az medyaya güven duymasıdır. Diğer araştırmalarda da medyaya en 

az güven duyulması dikkate değer bir sonuçtur.   

Yukarıda adı geçen araştırmalarda ordunun hem Türkiye’de hem de AB ülkelerinde 

en güvenilir kurum olması konusunda Türkiye’de farklı yorumlar yapılmıştır. Bazı 

araştırmacı, gazeteci ve aydınlara göre Türkiye’de orduya güvenmenin altında bir 

takım sosyo-kültürel ve harp sosyolojisi gibi gerçeklerin yer aldığı ileri sürülmüştür. 

Bunların en başta geleni “Türk toplumunun otoriteye olumlu yaklaşması ve 

demokrasi kültürünü özümsememiş olması” görüşüdür. Orduya güvenin AB 

ülkelerinde yüksek olması bu görüşü çürütmektedir. AB ülkelerinde de en güvenilen 

kurumun ordu olması, yüzlerce yıllık demokrasi geçmişlerine rağmen orduya 

güvenmelerinin nedeni orduların iç disiplinleri, işlerini tesadüfe bırakmamaları ve zor 

durumlara her zaman hazır oldukları imajına sahip olmalarıdır31.   

                                                
31 Mehmet Y. YILMAZ, “Demokrasi Kültürü ve Orduya Güven”, Hürriyet Gazetesi, 5 Temmuz 
2006. 



103 

 

Tablo 21 Katılımcılara Göre, Kurumlar Türkiye'nin Ç ıkarlarına Hangi Düzeyde 
Hizmet Etmektedir 
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Türk Silahlı 

Kuvvetleri 

714 69,2 253 24,5 53 5,1 11 1,1 1 0,1 

TBMM 272 26,4 212 20,5 202 19,6 208 20,2 138 13,4 

Hükümet 415 40.2 270 26 146 14,1 158 15,3 43 0.04 

Yargı 214 20,7 267 25,9 146 14,1 247 23,9 158 15,3 

Muhalefet 63 6,1 261 25,3 317 30,7 297 28,8 94 9,1 

 

Genel olarak incelendiğinde; kamu faaliyetlerinin yürütülmesinde bazı araçlar 

kurumlar tarafından kullanılarak kamu hizmeti yerine getirilmektedir. Kurumların 

kullandığı bu araçlar; kamu kaynakları, kamu görevlilerine yasalar çerçevesinde 

verilen görev ve kamu görevlilerin kamu hizmetini yerine getirmek için kullandıkları 

insangücü oluşturmaktadır. Önemli olan husus bu araçları kullanan görevlilerinin 

kamu yararı gözetmesidir. Yukarıdaki tabloda yer alan kurumların her biri kamu 

hizmeti veren kurumlardır. Kamu hizmeti sağlayan kurumlar açısından hizmet 

verdiği vatandaşların görüşleri veya memnuniyet düzeyleri kamu kurumları 

açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü kamu kurumlarının kaynakları her 

açıdan kamu hizmetinden faydalanan toplum tarafından sağlanmaktadır. Diğer 

taraftan kamu kurumları, toplum nazarında devleti temsil eden kurumlardır. Devleti 

temsil eden kurumlara karşı güven duygusunun zedelenmemesi gerekmektedir. 

Tablo 21 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 93,7’si TSK’nin yüksek 

düzeyde kamuya hizmet görevini yerine getirdiğini düşünmektedir. Kamu hizmetini 

yerine getirme görevi diğer kurumlara bakıldığında, hükümetin kamu hizmetini 
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yeterince yerine getirdiğine inananların oranı % 66,2’dir. Hükümete duyulan 

güvenle, hükümetin yeterince hizmet ettiğine inananların oranlarının birbirine yakın 

olması dikkat çekicidir.  

Tablo 21’de Anayasa Mahkemesi’nin kurum olarak kamu hizmeti görevini yerine 

getirdiğine inananların oranı yaklaşık olarak % 47 ‘dir. Bunun nedeni Anayasa 

mahkemesi’nin görevlerinin toplum düzeyinde iyi anlaşılamamasından 

kaynaklanabilir. Anayasa Mahkemesi kurum olarak toplumda bilinirliği, daha açık 

ifade ile görev ve sorumluluklarının neler olduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. 

Mahkeme Başkanı toplumda, Anayasa Mahkemesi’nden daha çok bilinirlik düzeyine 

sahip olabilir. Toplumda birçok kişinin Mahkeme Üyelerini tanımıyor oluşu bunun bir 

göstergesidir. Genellikle hükümetin üyelerini veya meclisin üyelerini tanıyan toplum, 

mahkeme üyelerini tanımamaktadır. 

Araştırmada çarpıcı sonuçlardan biri de muhalefetle ilgili olandır. Burada toplum 

muhalefetin kamu hizmeti görevini yeterince yerine getirip getirmediği konusunda 

kararsız oluşudur. Araştırmaya katılan her üç kişiden biri muhalefetin hizmeti 

yeterince yerine getirip getirmemesi konusunda ne katılıyorum ne de katılmıyorum 

yönünde cevaplar vermişlerdir. TBMM’de kamuya hizmeti yerine getirme konusunda 

yaklaşık % 47 oranında olumlu görüş almıştır. Bu durum iktidar ve muhalefetin 

birlikte oluşturduğu Meclis için çarpıcı bir sonuçtur. TESEV ve TÜSİAD’ın daha 

önceki tarihlerde yapmış oldukları araştırmalarda, toplumun genel olarak kamu 

kurumlarına duyduğu güvenin zayıf olduğu görülmektedir32.   

Yapılan araştırmalarda, toplumun kamu hizmetinin kalitesinden memnun olmadıkları 

görülmüştür. Örneğin; TESEV tarafından yapılan araştırmada Türkiye genelinde 

toplumun, kamu kurumlarının verdiği hizmetlerden aldığı memnuniyetin son derece 

düşük olduğu ileri sürülmektedir33. Öte yandan TÜSİAD tarafından yapılan bir 

araştırmanın sonuçları da benzer yöndedir. TÜSİAD’ın araştırmasına göre, 

toplumun gerek bireysel olarak yaşam koşullarından, gerekse ülkenin ekonomik 

                                                
32 TESEV, Hane Halkı Gözünden Türkiyede Yolsuzlu ğun Nedenleri ve Önlenmesine 
İlişkin Öneriler , İstanbul, TESEV Yayını, Yayın No:24, 2001, s.134. 
33 TESEV a.g.a., s.134. 
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toplumsal koşullarıyla yönetim kalitesinden derin bir memnuniyetsizlik içinde 

oldukları ileri sürülmüştür. Araştırmanın sonuçlarına göre, ülkenin ekonomik 

toplumsal durumuyla yönetim kalitesinden memnuniyetsizlik, kişisel yaşam 

koşullarına ilişkin memnuniyetsizlikten daha güçlüdür34. Her şeyden önce Türk 

toplumu hızlı bir değişim süreci içine girmiştir. Bu değişimin nedenleri arasında diğer 

toplumlarda olduğu gibi bilgi ve iletişim, ulaşım teknolojilerindeki hızlı gelişmedir. 

Toplum herhangi bir konuda yapılan değişimi çok hızlı farketmekte ve hizmeti yerine 

getiren kurumla ilgili algısını da hemen değiştirebilmektedir. Dolayısıyla kurumlar 

hızlı bir şekilde olumsuz imajlarını ortadan kaldırabilmektedir. 

Devlet hastaneleri buna en güzel örnektir. TEPAV tarafından “Toplumun Kamu 

Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı” konulu araştırmada Türkiye genelinde 

2040 denek üzerinde 2008 Aralık ayında yapılmıştır. Kamu idari reformunda yapılan 

her türlü adım kamu hizmetlerinde memnuniyeti artırmaktadır. Sağlık alanında 

yapılan yeniliklere paralel olarak devletin sağlık kuruluşlarında verilen hizmetten 

katılımcıların % 59 memnundur35.  

Gallup’un araştırmasında göre, Türkler ülke yönetiminden memnuniyet duyanlar 

arasında % 48 oranıyla 4. Sırada yer almaktadır. Diğer AB üyesi ülkelere baktığımız 

zaman İspanyollar % 60 oranıyla yöneticilerinden en fazla memnun topluluk, 

İspanyolları % 57 oranıyla Danimarkalılar izlemektedir. Üçüncü sırada AB’nin en 

güçlü ülkelerinden biri İngiltere izlemekte, Fransızlar ülke yönetiminden en az 

memnun toplum, oran ise % 2336.    

                                                
34 TÜSİAD, Kamu Reformu Ara ştırması , TÜSİAD Yayını, Yayın No:2002-12/335, 2002, 
s.15. 
35 Güven SAK, “Reform Rüşvet Algılamasını Azaltıyor, Vatandaş Memnuniyetini Artırıyor”, 
Referans Gazetesi, 6 Mart 2009. 
36 The Gallup Organization Europe, a.g.a. 
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Tablo 22 Katılımcıların Türkiye'nin Çıkarlarını Etk ileyen Kurulu şlara Bakı şı 
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NATO 272 26,4 212 20,5 202 19,6 208 20,2 138 13,3 

AB 283 27,4 277 26,8 104 10,0 218 21,1 150 14,5 

İMF 289 28,0 268 25,9 146 14,3 247 23,9 82 7,9 

İslam Konferansı 

Örgütü 

198 19,1 138 13,4 158 15,4 366 35,4 172 16,7 

Dünya Bankası 219 21,2 217 21,0 146 14,2 247 23,9 203 19,7 

 

Bir güven ortamında, güvenen durumunda olan öncelikle güvenilecek olana güvenip 

güvenmeyeceğine karar vermektedir. Güven yerleştirme, güvenilenin güveni 

onurlandırma ve alçaltma arasında seçim yapmasına izin verir. Eğer güvenilen taraf 

bunu sağlamamışsa bu gerçekleşmez. Eğer güvenen tarafın güveni kötüye 

kullanılmışsa, güvenen taraf pişman olur. Ama tersi durumda onurlandırılan 

güvenden güvenilen taraf yararlanmaktadır. Güvenilen bir örgüt, kendisine duyulan 

güvenden fazladan yarar sağlayabilir. Güvenilen, güvenen tarafından bilinmiyorsa 

güvenilen taraf fazladan yarar sağlamaktadır. Sonuçta güvenen üzerinde güven 

yerleşimi olmaz. Biçimsel olarak böyle bir durum güvenoyunu olarak adlandırılır. 

Güvenilen ile iletişim içinde olan iki güvenen güvenilen kurum ve örgütün davranış 

ve tutumları hakkında fikir alışverişi yapmaktadır. Güvenileni kontrol edebilmek için 

bu durum güvenen kesimlere ek fırsatlar sunabilir. Örneğin herhangi bir kuruma 

veya bireye güvenenleri düşünelim. Güvenen taraflar arasında iletişimden dolayı 

dayanışma ortamının oluşma olasılığı yüksektir. Güvenen taraf, güvenilen taraf 



107 

 

hakkında diğer güvenenlere bilgi verir37. Burada anlatılmak istenen güven olgusunun 

iki taraf arasında oluşması, sadece iki tarafı değil diğer güvenecek tarafları da 

ilgilendirmektedir.  

Yukarıda adı geçen uluslararası örgütlere güvenin yerleşmesi, bu örgütlerin güvenilir 

olması kadar, bu örgütlere güvenen birey ve toplumların edindikleri tecrübeler, diğer 

bireylerin bu örgütlere güvenini doğrudan etkilemektedir. AB’nin üyesi ülkelere 

uygulamış olduğu politikalar, diğer ülkelerin bireylerinin AB’ye güvenleri üzerinde 

önemli bir etkiye neden olmaktadır. Katılımcılar, AB’nin (% 55) oranında iyi hizmet 

ettiğine inanmaktadır. Türk toplumu AB’nin üyesi olmamasına rağmen AB’nin iyi 

hizmet ettiği kanaatine nasıl ulaşmıştır? Türk toplumu AB’nin üyesi olmamasına 

rağmen AB hakkında görüşe, AB üyesi ülkelerdeki diğer vatandaşlardan bilgi 

edinmiş olabilir. Diğer yandan AB’ye katılım sürecinde Türkiye’de meydana gelen 

değişimden memnun kalmış olabilir. Türkiye, AB’ye uyum sürecinde birçok yasal ve 

siyasal değişim yaşamıştır. Yaşadığı bu değişimi toplum olumlu yönde 

değerlendirmiştir.  Toplum iletişim araçları sayesinde AB üyesi ülkelerdeki yaşam 

standardının yükseldiği kanaatine ulaşmış olabilir. Örneğin; AB üyesi ülkelerde 

dolaşım hakkının olması Türk Toplumuna çok cazip gelebilir. Türkiye için AB, genel 

olarak cazip bir kuruluş olarak görülmesine rağmen, kuruluşun Türkiye’ye yönelik 

tutumun diğer ülkelere yönelik tutumlardan farklı olduğuna inanmaktadır. Tablo 

22’de, kuruluşun Türkiye’nin çıkarlarını etkilediğine inanan katılımcılar Tablo 23’te 

AB’nin Türkiye’ye dostça davrandığına inanmamaktadır.     

 

 

 

                                                
37 Vincent BUSKENS, “Trust in Triads: Effects of Exit, Control, and Learning”, G.A.M.E.S. 
and Economic Behavior , V:42, 2003, pp.235-252. 
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Tablo 23 Katılımcıların Ülke ve Organizasyonların T ürkiye'ye Olan Tavrıyla 
İlgili Görü şleri 

Ü
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ABD 112 10,8 185 17,9 75 7,2 440 42,6 220 21,5 

Yunanistan 68 6,5 53 5,0 191 18,5 349 34,0 371 36,0 

NATO 198 19,0 121 11,7 110 10,8 345 33,5 258 25,0 

AB 235 22,8 208 20,1 91 8,8 286 27,7 212 20,6 

Rusya 78 7,6 65 6,2 120 11,6 468 45,3 301 29,3 

Ermenistan 70 6,7 62 6,0 71 6,8 358 34,6 472 45,9 

 

PEW Araştırma Merkezi’nin yapmış olduğu uluslararası araştırmaya göre, ABD eski 

başkanı Bush’tan sonra ABD başkanlığına seçilen Obama’nın Türk toplumunda 

ABD’ye duyulan sempatiyi artırdığını göstermektedir. Türkiye’de eski başkan 

Bush’un “dünya sorunları üzerine doğru düşünceler sahibi olduğu” görüşünü 

paylaşanların oranı sadece % 2’de kalmıştır. Türk toplumunda Obama’nın dünya 

sorunlarına yaklaşımını destekleyenlerin oranı % 33’e yükselmiştir. Obama’nın 

başkanlığa seçilmesi dolayısıyla ABD’ye sempati duyanların oranı ise % 38, 

Obama’nın liderliğine güvenirlik oranı ise % 33 olarak belirlenmiştir. Türk 

toplumunun % 52’lik bir kısmı ise Obama’ya dolayısıyla ABD’ye güvenmemektedir. 

Aynı araştırmada Türk katılımcıların % 63’lük bir kesim ABD ve NATO askeri 

birliklerinin Afganistan’dan çekilmesi gerektiğine inanmaktadır. Ayrıca ABD’nin 

Irak’taki devlet yapılanmasında başarısız olduğunu ileri sürmekte ve Türk 

toplumunun yarısından fazlası ABD’nin Iraktan çekilmesi gerektiğini düşünmektedir. 
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Türkiye’de “Bir gün ABD’nin ülkemiz için tehdit oluşturacağını düşünüyoruz” 

diyenlerin oranı 2007’de % 76 iken, bunun 2009’da % 54 gerilediği ileri sürülüyor. 

Ayrıca ABD’yi düşman ülke olarak görenlerin oranı % 40, sadece %18’lik bir kesim 

ABD’yi dost ülke olarak değerlendirmektedir38. Yukarıda bahsi geçen araştırmada da 

görüldüğü gibi Türk toplumunda ABD’ye güven konusunda olumsuz bir genel 

yaklaşımdan söz etmek mümkün. Yukarıdaki araştırmada 24 ülkede 26 bin kişinin 

görüşlerine başvurulmuştur. 

Bu araştırmada Tablo 23’te görüldüğü gibi katılımcıların yaklaşık % 28,7’si ABD’nin 

dostça bir politika izlediğine inanmaktadır. Araştırmaya katılanların yaklaşık                   

% 63,6’sı ABD’nin Türkiye’ye karşı tavırlarını dostça bulmamaktadır. Her iki 

araştırmada, Türk toplumu nazarında ABD’nin güvenirlik düzeyi yüksek değildir. Bu 

güvensizliğin birçok nedenleri vardır. Bu nedenleri araştırmak bu araştırmanın amacı 

değildir. Ancak PEW’in araştırmasında görüldüğü gibi ABD’nin güvenini birçok 

ülkede kaybetmesinin sebebi, başka toplumların ve ülkelerin egemenlik haklarını 

ihlal etmesinden kaynaklanmaktadır.    

Tablo 24 Katılımcıların, Türkiye'nin �u andaki Halinden Duydukları 
Memnuniyet Düzeyleri 

İfadeler  n Yüzde 

Memnunum 423 40,9 

Değilim 497 48,1 

Fikrim yok 112 10,8 

 

Gallup’un yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin 5 yıl öncesine göre ilerlediğini 

düşünen toplum ve bu sonuçtan gurur duymakta geleceğe umutla bakmaktadır. 

Katılımcılara algılamaya yönelik olarak sorulan soruları değerlendirirken 

unutulmaması gereken, algılama anketleri bireyin içinde bulunduğu anın eğilimini 

                                                
38 The Pew Research Center for the People & the Press, A Year After Iraq War: Summary 
of Findings (Mistrust of America in Europe Ever Hig her , Muslim Anger Persists) , 16 
Mart 2004, p.3. 
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taşımaktadır. Dünyada ekonomik krizin yaşandığı bir ortamda ülkenin genel 

halinden memnuniyet düzeyinin daha yüksek çıkması beklenemez. Çünkü bireylerin 

görüşlerini içinde bulundukları an oldukça etkilemektedir. Öte yandan bireyler 

sadece mevcut durumla ilgili değerlendirmelerinin olumsuz etkilenmesinin yanında 

gelecekle ilgili hususlarda da olumsuz görüşlere sahip olabilmektedir.  Bu yüzden bir 

anlamda Tablo 24 ve Tablo 25 bir arada değerlendirilmelidir. Tablo 22’de Türkiye’nin 

şu anki halinden memnunum diyenlerin oranı yaklaşık % 40,9 iken, değilim 

diyenlerin oranı yaklaşık % 48,1’dir. Tablo 25’te Türkiye gelecek yıllarda iyiye 

gidecek diyenlerin oranı da yaklaşık olarak % 38’dir. Burada kötüye gideceğini 

düşünenlerin oranının çok düşük olması çarpıcı bir sonuçtur. Bu araştırma toplumun 

gelecekle ilgili olarak olumsuz bir görüşe sahip olmadığını, en azından mevcut 

durumun devam etme olasılığının yüksek olduğuna inandığını göstermektedir. 

Tablo 25 Katılımcılara Göre Türkiye'nin Gelecek Yıl lardaki Konumu 

İfadeler  n Yüzde 

İyiye gidecek 390 37,8 

Aynı kalacak 438 42,4 

Kötüye gidecek 122 11,9 

Fikrim yok 82 7,9 

 

Gallup’un yaptığı araştırmaya göre; 5 yıl öncesine göre Türkiye’nin ilerlediğini 

düşünen Türk toplumu, ülkesiyle gurur duymaktadır ve geleceğe yönelik umut 

taşımaktadır. Türk toplumu son yıllarda Türkiye’nin ilerlediğini ve liderlerinin iyi 

çalıştığını düşünmektedir. AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının düşünceleri ise, 

ülkelerinin gerilediği yönündedir. Gallup’un araştırmasında AB üyesi ülkelerin ve 

Türkiye’nin vatandaşlarına 5 yıl önceki, bugünkü ve gelecek 5 yıldaki ülkelerinin 

ilerlemesine yönelik olarak düşünceleri sorulmuştur. AB üyesi ülkelerin 

vatandaşlarının cevapları geçmiş yıllara dönük olarak 5,98, bugünle ilgili 5,47 

gelecekle ilgili düşüncelerinin memnuniyet ortalaması ise, 5,95 olarak belirlenmiştir. 
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Bu durum AB üyesi ülkelerin vatandaşları ülkelerinin ilerlemediğine inanmaktadır. 

Buna karşılık Türk vatandaşlarının memnuniyet düzeyleri ise, geçmişte 3,66, bugün 

4,63 ve gelecekle ilgili ise, 5,73 olarak belirlenmiştir. Türkler 5 yıl öncesine göre 

ülkesinden gurur duyan milletler arasında % 65 oranıyla ilk sırada yer almaktadır39. 

Bu araştırmada ise, Türkiye’nin iyiye gideceğine inananların oranı yaklaşık  % 38’dır. 

Öte yandan Türkiye’nin aynı kalacağına inananların oranı ise % 42,4 olarak 

belirlenmiştir. Kötüye gideceğine inananların oranı ise 11,9’dur. Her iki araştırmanın 

ortak yanı ise Türk toplumunun gelecekte ülkenin iyi yöne gideceğine olan inancıdır. 

  

                                                
39 The Gallup Organization Europe, a.g.a. 
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SONUÇ VE TARTI�MA 

Güven kavramı birçok araştırmanın konusu olmuştur. Kavramın ortak bir tanımı 

üzerinde fikir birliği sağlanamamıştır. Bunun nedeni kavramın birçok farklı disiplin 

tarafından incelenmesinden kaynaklanmaktadır. Ekonomistler kurumlar ve onların 

hesaplarıyla güveni tanımlarken, psikologlar ise kavramı bireysel davranışların 

güvenilir olup olmaması ile ilgili olarak tanımlamışlardır. Sosyologlar güveni kişiler 

arası ilişkilerde güvenilir, adil ve etik davranış olarak değerlendirmiştir. Bazı 

araştırmacılar ise güvenin doğumla başladığını ileri sürmüşlerdir. Yeni doğmuş bir 

bireyin diğerlerini tanımada seçtiği basit yol onların güvenilir olup olmadığına karar 

vermektir. Blau sağlam sosyal ilişkilerin kurulmasının ön şartının güven olduğunu 

ileri sürmüştür. McGregor ise güveni insan ilişkilerinin en önemli ürünü olarak 

değerlendirmiştir. Weber ise, ürünlerin değişiminin sadece kişilerarası güvene 

dayanan ilişkilerde olası olduğunu ileri sürmüştür. Durkheim güvenin sosyal ilişkilerin 

kurulmasında büyük önemi olduğunu vurgulamıştır

1. Öte yandan bir ailede, gruplarda, örgütlerde, kurumlarda veya genel olarak 

toplumda güvenin oluşması uzun bir zaman dilimi gerektirmektedir.  Buna karşın ise, 

güven duyan, güvenilen tarafından yapılan bir yanlış davranış, güveni hemen yok 

edebilmektedir. Güven toplum hayatı için sosyal düzenin oluşturulmasında çok 

önemli bir unsurdur. Güven sosyal ilişkiler aracılığıyla oluşturulur ve bu ilişkiler ile 

sürdürülür. Bu durumda sosyal ilişkilerin söz konusu olduğu her ortamda güven veya 

güvensizlikten söz etmek mümkündür. Güven olmaksızın herhangi bir toplumun 

olması mümkün değildir. Güven toplumda, karmaşayı ortadan kaldırır ve düzenin 

sağlanmasını kolaylaştırır. Güven ihtiyacının temelinde bireyin gelecek ile ilgili 

endişeleri vardır. Bu endişelerin nedeni ise geleceğin belirsizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Bir toplumda güven duygusuna duyulan ihtiyaç, o toplumda 

belirsizlik arttıkça artar. Güvenin gelişimi belirsizliğin azaltılması işlemi olarak 

açıklanabilir. 

Seligman; sosyal aktörler arasında güven ikliminin kurulabilmesi; o toplulukta 

beklenmeyen durumlarla karşılaşma olasılığını azaltmaktadır. Güvenin toplulukta 
                                                
1 Abdullah YILMAZ, Ceren G. ATALAY, “A Theoretical Analyze on the Concept of Trust in 
Organisational Life”, Europen Journal of Social Sciences , V:8, 2009, pp.341-352. 
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var olması birçok konuya açıklık getirmektedir. Gabora; iki kişinin birbirlerin karşı 

açık davranışı üzerine güven kavramını konumlandırmıştır. Bu nedenle güven; bir 

kişiye ait inançlarla ilgilidir. Güvenen taraf diğer bireyin davranışları ile ilgili olarak 

kötü duygular beslememekte, düşünceli davranmasını beklemekte, değişen 

davranışlar göstermemesini beklemekte, tutarlı, içten, samimi olmasını 

beklemektedir. 

Bazı araştırmacılar güveni ahlaki ya da etik değerlerle açıklama yoluna gitmişlerdir. 

Güveni ahlaki temellere dayanan, bireysel veya bir gruba ait davranışların, iyi niyetli, 

adil ve yapıcı olacağına yönelik oluşan inançlar şeklinde değerlendirmişlerdir. Diğer 

yandan bazı araştırmacılarda bir anlamda güveni sınıflandırma yoluna gitmişlerdir. 

Bu bağlamda güvenin bireyler gruplar ve örgütler arasında oluştuğunu ileri 

sürmüşlerdir. Güven bir kişi, grup, örgüt veya kurum ile başka bireyler arasında 

oluşan ve ilgili tarafların haklarını koruyan bir uzlaşma olarak değerlendirmişlerdir.   

Güven kavramı çok farklı disiplinlerdeki birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde 

tanımlansa bile, araştırmacıların birleştikleri ortak nokta güvenin iki durumda ortaya 

çıktığı gerçeğidir. Güvenen kişi, güvenilen tarafla ilgili olarak her zaman kaybetme 

ihtimalini de göze almaktadır. Aslında bu risk güvenme ihtiyacını da beraberinde 

getirmektedir. Güvenilen taraf, diğer bireyler olabileceği gibi kurumlarda olabilir. 

Bireylerin başka bireylere güvenerek almış oldukları riskin önemi ile kurumlara 

güveni ile aldığı riskin önem derecesi elbette aynı olmayacaktır. Bireyler, diğer 

bireylere yönelik olarak güvenlerini kaybettikleri takdirde, o bireyle ilişkilerini 

kesmekle yetinecektir. Ancak bireyler üyesi oldukları örgütlerle veya hizmet aldıkları 

kurumlara güvenini kaybettikleri zaman sorunun çözüm oldukça güçleşecektir. Birey 

bu durumda hizmet aldığı kuruma her zaman şüphe ile bakacaktır. Bu kuruma 

duyduğu şüphe diğer bireyleri de etkileyecektir. Böylece bu kurum bir kamu kurumu 

ise, birey diğer kamu kurumlarına da mesafeli yaklaşacaktır. Zamanla bu mesafeli 

yaklaşım birey devlet ilişkilerinde de mesafeli yaklaşıma neden olabilecektir. 

Belirsizlikten kaynaklanan risk alma eğilimi bireylerde güven ihtiyacını 

tetiklemektedir. Aslında güvenle ilgili ikinci durum, tarafların çıkarlarıyla ilgilidir. 

Güvenen veya güvenilen tarafın çıkarları birbirlerine bağlıdır. Bir anlamda karşılıklı 

bağımlılık durumu söz konusudur. Bireylerin veya genel anlamda güven ilişkisi içine 
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giren tarafların birbirine bağımlılık durumundaki artış, risk ve güven ilişkisini 

etkileyecektir. Güvenilen ve güvenen tarafın aralarındaki bağımlılık derecesi 

yüksekse risk ve güven ilişkisi, o ölçüde önem taşıyacaktır. Sosyal hayat içinde 

belirsizlik durumunun azaldığı ortamlarda, yani tahmin edilebilirliğin arttığı sosyal 

ortamlarda güvene duyulan ihtiyaç o oranda azalmaktadır. Öte yandan tahmin 

edilebilirliğin sebebi de güven olabilmektedir. Tahmin edilebilirlik durumu ise, 

belirsizliğin olmaması durumudur. Bu nedenle bir toplumda gelecekle ilgili olarak 

bireyler veya örgütler kestirimde bulunabiliyorsa, o toplumda bireyler daha az güven 

arayışı içinde olacaklardır. Ancak toplumda gelecekle ilgili kestirimde bulunmak ise, 

yine o toplumda güvenin yerleşmesine bağlıdır. 

Fukuyama′nın ifade ettiği gibi “güven bütünleşmiş devreler veya fiber optik 

kabloların içinde değildir.” Toplumda güvenin yerleşmesi, teknolojik değişimlere 

ayak uydurmakla veya bilgi teknolojisine sahip olmakla sağlanamaz. Güven sosyal 

bir olgudur. Bu olgunun toplumda var olması, o toplumun sahip olduğu kültürel 

değerleri ile ilgilidir. Bir toplum, bütün iş ve işlemlerini güven üzerine kurmuşsa ve 

sapmaları göğüsleyebilecek yapıyı oluşturmuşsa, toplumun işleyişi oldukça 

kolaylaşacaktır. Ancak böyle bir yapının sadece ahlaki değerler üzerine kurulması 

çok zordur. Bu yüzden toplumlar resmi düzenlemelere ihtiyaç duymuşlardır. Bu 

resmi düzenlemeler kurumların doğmasına neden olmuş, diğer yandan ise, bu 

kurumların işleyişi için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Toplumda, sosyal 

ilişkilerde güveni tesis etmek sadece yasal düzenlemelerle mümkün olmayacaktır. 

Toplumun mutlaka değerler sisteminin harekete geçirilmesi gerekmektedir. 

Güven, bilgi alışverişi içerir ancak yalnızca bilgi ile değerlendirilemez. 

Araştırmacılardan bazıları örgütsel güvenin iki boyutu olduğunu ileri sürmüştür. 

Bunlardan birincisi güvenmek, ikincisi ise güvenilirliktir. Güvenmek başkalarına 

itimat etmek, güvenirlik ise başkalarının bireye veya kuruma duyduğu inanca layık 

olmayı ifade etmektedir. Bir kurumun güvenilirliği;  diğer insanların ihtiyaç duyduğu 

anda, ihtiyaç duyulan yerde olmayı gerektirmektedir. Bireyler kurumlardan böyle bir 

beklenti içindedirler. Tabii toplumsal yaşamın tüm boyutları için böyle bir beklentiden 

bahsetmek mümkündür. Güvenlik ihtiyacı, bazı yönleri ile diğer bazı ihtiyaçlardan 

farklıdır. Bu farklılığın nedeni ise, güvenlik ihtiyacının temelinde bireyin yaşantısını 
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devam ettirme veya ettirememe davranışı yer almaktadır. Bu yüzden bu ihtiyacını 

karşılayan kuruma dönük beklentisinin boşa çıkması bireyi ciddi anlamda 

kaygılandıracaktır. Bu kaygı zamanla korkulara dönüşebilecektir. Bu yüzden 

olağanüstü durumlarda bu kurumların mutlaka bireylerin bu beklentilerini karşılaması 

şarttır.  

 Kurumların, toplumun güvenini kazanması sadece bireyler açısından önemli 

değildir, kurumlar açısından da önem taşımaktadır. Güven örgütlerin varlıklarını 

sürdürmede büyük öneme taşımaktadır. Güvenin oluştuğu bir örgütte, örgüt 

gelişmeye açık, sağlıklı bir iletişimin sağlandığı ve örgütün etkili bir şekilde işlediği 

söylenebilir. Kurumlarda güvene dayalı ilişkiler, bireylerin veya örgütün hedeflerine 

ulaşmasını da kolaylaştırmaktadır. Ayrıca örgütlerde güvenin yerleşmesi üst 

yönetimler tarafından daha yeni stratejilerin geliştirilmesine imkân tanımaktadır. 

Güvenin oluşması kurumda, kuruma özgü inançların paylaşımını sağlamakta, 

bilginin paylaşılmasını kolaylaştırmakta ve hatta etkili iletişimin gerçekleşmesini ve 

sorunların çözümünde katılımcıların yer almasını sağlamaktadır.   

İş dünyasında bazı organizasyonların markalaşma sürecini tamamlamalarında,  bu 

süreç sırasında örgütün kazanmış olduğu güvenin büyük önemi vardır. Bireyler bir 

örgütün sunduğu mal ve hizmeti satın alma sırasında, o örgütle ilgili zihninde olumlu 

bir imaja sahipse, başka bir deyişle o örgüt marka değer olabilmişse daha kolay 

güven duymaktadır. Bu güvenin sürmesi ise örgütün izleyeceği yönetim 

politikalarına ve örgütün varlığına bağlıdır. Birçok kişi bazı firmalara bir sektörde 

güven duymuşsa, başka sektörlerde de aynı firmaya kolayca güven duymaktadır. 

Bosh’un burada bir sözünü hatırlatmakta yarar vardır. “İnsanların güvenini 

kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim”. 

Kurumlarda güveni etkileyen bir takım kurum içi faktörler vardır. Bunlardan biri örgüt 

kültürüdür. Örgüt kültürü; örgütteki bireylerin devinim hızına veya diğer etkenlere 

bağlı olarak zaman içinde gelişmekte ve sürekli bir değişim göstermektedir. Bu 

değişim çok hızlı olmamaktadır. Kurumsal kültürün yerleşmesi uzun zaman 

gerektirmektedir. Bu kültürün unsurlarından biri güven unsuru ise, kültürün 

gelişmesiyle birlikte güven duygusu da gelişecektir.  Örgütün üyeleri, zaman içinde 

olumsuz deneyimlerle karşılaştıklarında veya diğer üyelerin güvenilirliği ile ilgili hatalı 
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tahminlerde bulunduklarında davranışlarında değişiklik gösterebilirler. Bazı 

kültürlerde güven düzeyi yüksek olduğu gibi güvenme eğilimi de yüksektir. 

Örgütlerin geniş hiyerarşik yapılardan, küçük birimlerden oluşan esnek ağ yapılarına 

geçiş yetenekleri bir anlamda toplumlardaki sosyal sermayenin ve güvenin ne 

ölçüde var olduğuna bağlıdır. Kurumsal güven; kurumun üyelerinin aynı zamanda 

kuruma bağlılıklarını arttırmakta ve kurumsal kimliklerini benimsemelerinde etkili 

olmaktadır. Örgütsel güven; örgütsel adaletin yerleşmesini sağlamaktadır. Bir 

kurumda en önemli olan hususlardan biri, kurum üyelerinin veya kurum ile ilgili olan 

diğer bireylerin o kurumda adaletin varlığına dönük olarak inanç taşımalarıdır.  

Araştırmalar göstermiştir ki hem kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda son 

yıllarda güven azalmaktadır. Bu bağlamda gerek Türkiye’nin jeopolitik konumu, 

gerekse Türkiye’nin kendine özgü iç sorunları, toplumun bireyleri tarafından 

belirsizliğin hâkim olduğu bir ortam olarak yorumlanmaktadır. Türkiye’de çoğu 

zaman belirsizlik ortamının oluşması, ülke insanını güvenilecek bir taraf arayışına 

yöneltmektedir. Bu arayış bireylerin, başka bireylere veya kurumlara güvenme 

ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Güvenme ihtiyacı doğunca toplum öncelikli 

olarak kamu kurumlarına yönelmektedir. Bunun nedenine gelince Türkiye’de sivil 

toplum kuruluşlarının yeterince gelişmemesinden veya tarihsel geçmişten 

kaynaklanmaktadır.  Türkiye güven düzeyi düşük ülkeler grubunda yer almaktadır.  

PİAR’ın 1997 yılında yapmış olduğu araştırmada devletle toplum arasında gönüllü 

birleşmeler çok zayıftır. Türkiye’de bireylerin en yüksek oranda sivil toplum 

kuruluşlarından, siyasi partilere üye oldukları görülmektedir. Siyasi partilere üye 

olma oranının da yüzde dördü geçmediği görülmektedir. Bu durumda göstermektedir 

ki Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesi veya bireylerin kuruluşlara üye 

olma eğilimleri oldukça düşüktür. Bunun anlamı bireylerin sivil toplum kuruluşlarına 

güvenleri oldukça düşüktür. Fukuyama’ya göre; güven düzeyi düşük olan bir 

toplumda insanların ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yapabilmesi ve 

organizasyonel yeteneklerini gerçekleştirebilmesi güçtür.  

Toplumdaki güven duygusu Fukuyama’ya göre; “üyelerinin ortaklaşa paylaştığı 

normlara dayalı, düzenli, dürüst ve işbirliği yönünde davranan bir toplumda ortaya 

çıkmaktadır. Bu normlar Allah veya adalet gibi derin “değerler” hakkında olabileceği 
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gibi, aynı zamanda, davranış kodları ve çalışma hayatına ilişkin standartları da ele 

almaktadır”. Fukuyama bir anlamda güvenin dini veya ahlaki değerlerle ilişkili 

olabileceğini ileri sürmüştür. Daha öncede değinildiği gibi, güven kavramı ile adalet 

kavramı çok defa birbirini tamamlayan kavramlardır. Bir kurumda adaletin varlığı, 

güvenin varlığının bir göstergesidir. Güvenin yerleşmesi, adaletin kurumun tüm iş ve 

işlemlerine yerleşmesine bağlıdır.  

Başta da belirtildiği gibi güvenin tanımlanmasında fikir birliği yoktur. Kavramın 

tanımlanmasında fikir birliği olmamasına rağmen, hemfikir olunan kavramın 

psikolojik temelli oluşudur. Birde güven özellikle toplumsal açıdan ele alındığında 

kültürle güven ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Güven olgusunun farklı kültürler ve farklı 

yönlerden ele alınarak incelenmesi durumu daha da zorlaştırmaktadır. Bireysel bir 

olgu olan güven ve güvenli kişi tanımlamalarına bağlı olarak Türk toplumu ve 

kültürel değerlerine paralel, güven ve güvenilir insanın kim olduğu belirlenmeye 

çalışılmıştır. Türk toplumunda güvenilir insanda bulunması gereken nitelikler; 

özgüven, yardımseverlik, uyumluluk, dürüstlük, sevecenlik, açıklık, tutarlılık, bilgili 

olmak, dedikodu yapmamaktır  

Bu araştırmada özellikle Fukuyama’nın güven yaklaşımına geniş bir şekilde yer 

verilmiştir. Bunun sebebi Fukuyama güveni çok kapsamlı bir biçimde ele almıştır. 

Ayrıca kavramın özellikle toplumsal boyutu üzerinde durmuştur. Öte yandan 

Fukuyama kavramı incelerken, ekonomik yönünü ön plana çıkarmıştır. Yüksek 

güvenli toplumları, ekonomik anlamda bir araya gelebilen bireylerin oluşturduğu 

toplumlar olarak değerlendirmiştir. Daha da öteye giderek, kurumsal firmaların 

çoğunlukta yer aldığı toplumları yüksek güvenli toplum olarak değerlendirmiştir. Bu 

yaklaşımın temel eksikliği sadece ekonomiyi merkeze almasıdır. Bunun üzerinden 

toplumsal tartışmalara yer vermek eksik olacaktır. Bu yüzden Türk toplumu veya 

düşük güven düzeyine sahip olduğu ileri sürülen diğer toplumların bu sınıflandırma 

içinde yer alması ne derece doğrudur. Özellikle sosyal ve siyasal krizlerin yaşandığı 

olağanüstü dönemlerde ve hatta savaş ve doğal afetlerin yaşandığı dönemlerde 

toplumun birbirine kenetlenmesini güven unsuruyla açıklamak mümkün olabilir mi? . 

Diğer yandan toplumun, devletin kurumlarına dönük olarak güven duyması, toplumla 

devlet arasında sosyal mesafenin bir göstergesi değil midir?       
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Araştırmanın temel hipotezleri “ordu, toplumun güvendiği bir kurumdur”, “ordu, 

devletin diğer kurumları arasında en yüksek güven düzeyine sahip bir kurumdur.” 

“Orduya ve devletin diğer kurumlarına güven, toplumun devlete güveniyle ilgilidir.” 

Hipotezler test edilmiştir. Öncelikli olarak test edilen “ordu, toplumun güvendiği bir 

kurumdur” araştırma hipotezi desteklenmiştir. Araştırmaya katılanların yüzde 93,6 sı 

orduya güven duyduklarını ifade etmişlerdir. Yine orduya duyulan güvenin, diğer 

kurumlara duyulan güvenden daha yüksek olmasını ileri süren hipotezinde 

desteklendiği görülmektedir. Orduya güvenle ilgili olarak yapılan diğer bütün 

araştırmalarda, güven düzeyinin diğer kurumlara nazaran yüksek olduğu 

görülmektedir. Araştırma içinde atıf yapılan bazı araştırmalarda AB üyesi ülkelerde 

de ordunun en güvenilir kurum olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Burada dikkate değer 

olan güven düzeyinin Türk toplumunda daha yüksek oluşudur.  Toplumların ordulara 

güven düzeyinin yüksek olmasının nedeni, bireylerin güvenlik ihtiyacının her zaman 

en temel ihtiyaçlarından biri olmasından kaynaklanmaktadır. Birçok ülkede, bireyler 

terör eylemlerine veya başka ülkelerin saldırılarına maruz kalabilmektedir. Dünyada 

hemen her zaman savaşlar yaşanmaktadır. Bu savaşların gerekçesi ne olursa 

olsun, bir ülkenin toplumunu koruyacak kurumun ordu olduğu yadsınamaz bir 

gerçekliktir. Hatta büyük devlet olmanın en temel göstergelerinden biri ekonomik 

güçse, diğeri silahlı güç olarak ifade edilmektedir. Silahlı gücün toplum tarafından 

desteklenmesi, devlet yönetimlerinin işini kolaylaştırmaktadır. Çünkü birçok ülkede 

ordunun hem insan kaynağı, hem de mali kaynağı toplumdan alınan vergiler 

tarafından karşılanmaktadır.   

Bu araştırmada elde edilen birinci en önemli sonuç; ordunun yüzde 93,6 ile en 

güvenilen kurum olmasıdır. Araştırmada yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanlığı ise 

yüzde 69,8 ile güven düzeyi açısından ikinci sırada yer alırken, bir diğer yürütme 

organı hükümete güven yüzde 65 olarak gerçekleşmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı 

ise güven sıralamasında yüzde 60 oranıyla dördüncü sırada, Meclis ise, 55,9 ile 

beşinci sırada yer almıştır. En az toplumun medyaya güvendiği ortaya çıkmıştır.  Bu 

araştırma sonucu; devletin temel kurumlarından birçoğuna toplumun güven duyduğu 

görülmektedir. Güven düzeyleri değişiklik gösterse bile, devletin işleyişi açısından 

duyulan güvenin önemi büyüktür. Devletler; toplumları ile vardır. Toplumun desteği, 

devletlerin bekası açısından büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunda sıklıkla benzer 
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araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı farklıdır. Öncelikli olarak, bu 

araştırma devletin hiç bir kurumunu az önemli veya çok önemli ya da az güvenilen 

çok güvenilen kurum tartışmasını yapmak amacıyla yapılmamıştır. Araştırmanın 

amacı toplumun orduya güveninin altında yatan sosyal ve ekonomik gerekçeleri 

ortaya çıkarmak olmuştur. Bu yüzden devletin bütün temel kurumlarına duyulan 

güvenin, aslında toplumun devlete duyduğu güvenin bir yansıması olduğu gerçeği 

göz önünde bulundurulmuş ve bu yönde hipotezler geliştirilmiştir. Toplumun devletin 

yürütme, yargı, yasama organlarına veya orduya ve dini kurumlarına duyduğu güven 

düzeyinin yüksekliği, toplum ve devlet açısından büyük önem taşımaktadır. Güven 

düzeylerinin olumlu yönde birbirine yaklaşması, toplum ile devlet arasındaki sosyal 

mesafenin kapandığının bir göstergesi olacaktır. Orduya duyulan güvenin Türk 

Milleti açısından tarihi nedenleri de vardır. Türk ordusu, Milletinin en zor günlerinde, 

Milletiyle bütünleşebilmiş bir ordudur. Türk Ordusu, Türk Milletinin ordusudur. 

Toplumsal güvenin sağlanmasında zor zamanlarda Milletin yanında yer almıştır. 

Aynı şekilde orduda toplum tarafından desteklenmiştir. Toplum, ordu doğru kararlar 

verdiği sürece bu desteğini çekmeyecektir. Toplumun bu araştırmada yürütme 

organlarına ve diğer kurumlara duyduğu güvendeki artışın nedeni, toplum devletin 

bütün kurumlarını birbirine rakip kurumlar olarak görmemekte, devletin işleyişi 

açısından bütün kurumların öneminin farkına her geçen gün varmaktadır. Sistemin 

işleyişi açısından hiç bir kurumun, diğerine tercih edilmesi diye bir şey söz konusu 

olamaz. Ancak, toplum bazı kurumlara eksikliklerini farketme ve bunu giderme 

mesajı vermektedir.    

Türkiye bulunduğu coğrafya içerisinde çok farklı özellikleri bir arada bulunduran bir 

ülkedir. Sadece büyük ve modern bir ülke değil aynı zamanda bölgenin en büyük ve 

en hızlı gelişen ekonomisine sahiptir. Daha da kritik olanı Ortadoğu, Avrupa, Asya 

arasında kalan çok verimli topraklar üzerinde kurulu olmasıdır. Türkiye ekonomik 

olarak veya askeri güç olarak tecrit edilmiş bir ülke olmadığından farklı yönlere, 

politikalara yönelme özgürlüğü vardır. Aynı zamanda güçlü silahlı kuvvetleri 

sayesinde, laik cumhuriyetini hem iç hem de dış tehditlere karşı koruyabilecek 

kabiliyete fazlasıyla sahiptir. Özetle, Türkiye mevcut haliyle bölgede ve dünyada 

yüksek jeopolitik önem taşıyan ekonomik bir güçtür, bu da silahlı kuvvetlerine olan 
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ihtiyacını her zaman maksimum düzeyde tutmaktadır2. Bu bağlamda Türkiye’nin 

stratejik konumu, toplumun orduya güven duymasının bir başka önemli nedenidir. 

Tarih boyunca bu coğrafyada yaşamanın bedeli ağır olmuştur. Bu toplum vatanı için 

bu bedeli her zaman ödemeye hazırdır. Türkiye bilinen stratejik öneminin yanında, 

dünyada meydana gelen her yeni gelişmeyle önemi daha da artan bir ülkedir.  

Araştırmadan elde edilen bir başka sonuç, katılımcıların önemli bir bölümü yaklaşık 

yüzde doksan beşi ordunun Türkiye’nin çıkarlarına hizmet eden bir kurum olduğuna 

inanmaktadır. Bu oranın orduya duyulan güvene yakın oluşu dikkat çekidir. Yine 

aynı şekilde hükümetin ülkenin çıkarlarına göre hareket ettiğini düşünenleri oranı 

yüzde altmış altıdır. Yargı ve yasama kuruluşlarının Türkiye’nin çıkarlarına hizmet 

ettiklerini düşünenlerin oranı ise yaklaşık yüzde kırk yedidir. Toplum ülke çıkarlarına 

en az hizmet eden olarak muhalefet partilerini görmektedir.  Bu bulgular yine 

göstermektedir ki toplumun bireyleri, ordunun kamu hizmetinin gereklerini yerine 

getirdiğine ve ülke çıkarlarına yönelik uygulamalar içinde yer aldığına inanmaktadır. 

Diğer yandan hükümete güven duyan toplum, hükümetin kamu hizmetini yerine 

getirmede de başarılı bulmaktadır. Ülke çıkarlarına hizmet ettiğini düşünmektedir. 

Araştırmada elde edilen önemli sonuçlardan bir diğeri de, katılımcıların ülkenin 

içinde bulunduğu memnuniyet düzeyi ile ilgilidir. Araştırmaya katılanların sadece 

yaklaşık yüzde kırk biri ülkenin halinden memnun olduğunu ileri sürmüştür. Yaklaşık 

yüzde ellisi ülkenin içinde bulunduğu durumdan memnun olmadıklarını beyan 

etmişlerdir. Yine katılımcıların yaklaşık yüzde otuz sekizi ülkenin iyiye gideceğine 

inanmaktadır. Yaklaşık % 12’lik bir kısım ülkenin geleceğinin iyi olmayacağına 

inanırken, yaklaşık % 43’lük kısmı aynı kalacağına inanmaktadır. 

Katılımcılara, kendilerini en çok rahatsız eden hususların neler olduğu sorulmuştur. 

Yoksulluk yüzde doksan üç oranıyla ilk sırada yer almıştır. Yine ikinci en rahatsız 

edici sorun örf ve adetlerin bozulması gösterilmiştir. Üçüncü olarak dışa bağımlılıktır. 

Bu durumda toplumun önceliği ekonomik sorunların yanı sıra sosyal sorunlardır. 

                                                
2 George FRIEDMAN, Gelecek Yüzyıl 21. Yüzyıl İçin Öneriler , y.y., Pegasus Yayınları, 
2009,  ss. 112- 115. 
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Toplumun önemsediği bir diğer sorun terör ve bölücülük sorunudur, yani güvenlik 

sorunlarıdır. Terör deyince toplum Türkiye’de daha çok doğal olarak bölücü terör 

örgütünü algılayabilir. Bunun nedeni bölücü terörün toplumun ve ülkenin 

gündeminde olmasından kaynaklanabilir. Terör örgütlerini ayakta tutan en önemli 

unsurun dış destek olduğu topluma sık sık hatırlatılmalıdır. Bölücü terör örgütüne 

eğitim kampları imkânı veren, kendi ülkelerinde mali kaynak edinmelerine fırsat 

veren, silah ve mühimmatlar temin eden ülkeler toplum tarafından bilinmelidir. Belki 

de toplumun uluslararası kuruluşlara güvenlerinin yüksek olmamasının 

nedenlerinden biri de bu olabilir. Türk toplumunda ABD, Rusya,  AB, BM gibi devlet 

veya kuruluşlara güvenin düşük olmasının nedenleri çok iyi araştırılmalıdır. Bu 

devlet ve kuruluşlar toplumun terör ve diğer konulardaki duyarlılıklarını göz ardı 

etmiştir. Terörle mücadelede birçok devlet Türkiye’yi yalnız bırakmıştır. Sadece 

terörle mücadele konusunda değil, ekonomik, siyasi ve sosyal konularda da Türkiye 

lehine davranış göstermekten geri durmuşlardır. 

Katılımcıların toplumsal değerlere bakışına yönelik olarak elde edilen çarpıcı 

sonuçlar ise şu şekildedir.  Katılımcıların ezici bir çoğunluğu % 97’si güçlü milli 

birliğin önemli bir değer olduğunu ifade etmişlerdir. Bu milli birliğin sağlanmasında, 

Atatürk İnkılâplarının, laik cumhuriyetin, örf ve adetlerin, dinin, güçlü ordunun ve 

demokrasinin önemini vurgulamıştır. 

Türkiye, orduya güven araştırmalarının tartışmaları yanında ordu-sivil ilişkilerinin 

tartışmasını da bir arada yaşayan bir ülkedir. “Teorik anlamda bakıldığında; 

askerlerin milli politikayla ilgili görüş beyan etmesi, devletin askeri güvenliğine dair 

mesleki sorumluluklarını yansıtmaktadır. Bu sorumluluk anlayışının temeli şudur; 

ordu, devleti temel siyasi örgütlenme birimi olarak görmekte, devletin askeri 

güvenliğine yönelik olarak sürekli tehditler ve savaş ihtimalini vurgulamakta, güvenlik 

tehditlerinin büyüklüğü ve yakınlığı hakkında uyarılarda bulunmakta, güçlü, çeşitliliğe 

sahip ve hazır bir ordunun muhafazasını arzulamakta, devletin taahhütlerini 

genişletmesi ve zaferin kesin olduğu durumlar haricinde savaşa girmesine karşı 

çıkmaya dayanmaktadır.3”  Bu bağlamda, devletin kurumları arasındaki bu tür 

                                                
3 Samuel Phillips HUNTINGTON, Asker ve Devlet: Sivil – Asker İlişkilerinin Kuram ve 
Siyasası , Çev.Uğur Kızılaslan, İstanbul, Salyongoz Yayınları, 2004, s.91. 
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tartışmalar, toplumun menfaati odaklı olmalıdır. Bu tür tartışmalar toplumun, devletin 

kurumlarına güvenini sarsıcı boyutlara ulaşmamalıdır. Toplumun güveninin aslında, 

devlete ve kurumlarına güven olduğu unutulmamalıdır. Devletin kurumlarını 

yönetenlerin görüş beyan etmeleri, toplum tarafından kurumun görüşüymüş gibi 

algılandığı unutulmamalıdır. Toplumun, devletin kurumlarına duyduğu güven 

duygusunun, devletin kurumları ve kurum mensupları arasında da yerleşmesi 

Türkiye için bir zorunluluktur.   

Türkiye, toplumunun güvenini kazanmak zorundadır. Çünkü Türkiye geleceğin en 

güçlü ülkelerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Friedman “Gelecek Yüzyıl” adlı 

çalışmasında bu durumu şu şekilde izah etmektedir. “Yüzyılın ortasında başka 

güçler ortaya çıkacaktır. Bunlar günümüzde büyük güçler olarak düşünülen ülkeler 

değildir. Bunların birincisi Japonya’dır. Ardından Türkiye gelmektedir. Türkiye şu 

anda dünyanın on yedinci ekonomik gücüdür. Tarihsel olarak büyük bir İslam 

İmparatorluğu kurulduğu zaman, O Türkler tarafından egemenlik altında tutulmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı sırasında çökmüştür ve yerini modern 

Türkiye’ye bırakmıştır. Türkiye kaoslar ortasında sağlam bir platforma sahiptir. 

Balkanlar, Kafkaslar ve güneydeki Arap dünyası durağan bir yapıya sahip değildir. 

Türkiye’nin gücü arttıkça, Türkiye’nin etkinliği artacaktır. Üçüncü güç Polonya 

olacaktır4”. Türk toplumu devlete ve kurumlarına güvenmelerinin karşılığında, 

Devletin kurumlarının ve kamu görevlilerinin ve yöneticilerinin ve toplum önderlerinin 

topluma güvenmelerini ve Türkiye’nin gelecekte büyük bir güç olacak ülkenin 

bireylerine yakışır şekilde davranmalarını beklemektedir. 

 

 

                                                
4 George FRIEDMAN, Gelecek Yüzyıl 21. Yüzyıl İçin Öneriler , y.y., Pegasus Yayınları, 
2009,  ss.26. 
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EK A – ARA�TIRMA ÖLÇEĞİ 

S.1 Cinsiyet 

1- Erkek  2- Kadın 

S.2 YA� (Görü ştüğünüz ki şinin bitirdi ği yaşı esas alınız) 

YA� KOLONU S.2 

18-24 1 

25-34 2 

35-44 3 

45-54 4 

55 + 5 

 

S.3. Evinizde hanehalkı reisinin, yani eve en çok gelir getiren kişinin kim olduğunu öğrenebilir miyim? 

TEK CEVAP S.3 

Benim  1 

Başkası  2 

 

EĞİTİM DURUMUNUZ 

 

Görü şülen ki şi 
 

S.4 

Hanehalkı Reisi 
(Eve en çok gelir 

getiren kişi) 
S.5 

Okur yazar değil 1 1 

Eğitimsiz / Okur yazar  2 2 

İlkokul mezunu  3 3 

8 yıllık İlköğretim mezunu (Yalnızca 20 
yaş ve altı için i şaretlenebilir)  4 4 

Orta okul mezunu 5 5 

Lise mezunu 6 6 

Üniversite mezunu 7 7 

Lisans üstü eğitim 8 8 
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ÇALI�MA DURUMU 

 S.6 

Son 1 hafta içinde maaşlı, ücretli veya gelir getiren 
herhangi bir işte çalıştım 1 

Son 1 hafta içinde maaşlı, ücretli veya gelir getiren 
herhangi bir işte çalışmadım 

2 

 

S.7 Görü şülen Ki şinin Yaptı ğı İş 

0.Yanıtsız..............................(  )          5.Öğrenci./Evhanımı......(  )                                          
1.Kamu Memur......................(  )         6.Çiftçi...........................(  )                                                                                            
2.Özel Sektör Memur............(  )          7.Esnaf/zanaatkâr........(  )                                         
3.Kamu İşçi...........................(  )          8.Serbest/İşadamı........(  )                                            
4.Diğer İşçi...........................(  )           9.Diğer (ne ?)..................... 

 

SOSYAL SINIF  

(Kodlamacılar Tarafından Kodlanacak) S.8 

A 1 

B 2 

C1 3 

C2 4 

DE 5 

a. Evinizde telefon var mı?  

b. Size veya ailenize ait bir özel otomobilin bulunup bulunmadığını söyler misiniz? 

c.  Kendinize ait cep telefonunuz var mı?  

d. Tapusu size ya da ailenize ait bir evinizin olup olmadığını söyler misiniz? 

 

  Sahip  Sahip de ğil  

a) Telefon S.9 1 2 

b) Özel otomobil S.10 1 2 

c) Cep telefonu S.11 1 2 

d) Ev S.12 1 2 
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s.13.  İnternet kullanıyor musunuz? Nerelerde?  

ÇOK CEVAP OLAB İLİR S.13 

Internet kullanmıyorum 1 

   Interneti.................kullanıyorum  

Evde   2 

İşte  3 

Okulda 4 

Arkadaşların evinde 5 

İnternet kafelerde 6 

 

S.14 MEDENİ DURUM  

 S.14 

Bekar/hiç evlenmemiş 1 

Evli/Birlikte yaşıyor 2 

Boşanmış/Ayrı yaşıyor 3 

 

S.15 HANEHALKI BÜYÜKLÜ ĞÜ Hanenizde siz dahil toplam kaç kişi yaşamaktadır? 

 S.15 

1 kişi 1 

2 kişi 2 

3 kişi 3 

4 kişi 4 

5 kişi 5 

6+ 6 
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15.Hanenizde birlikte oturdu ğunuz aile üyeleri veya akrabalarınız kimler ? Lütfe n, aşağıdaki 
listede uygun yerleri i şaretleyerek, soruyu yanıtlayınız.   

Soru  
No 

Hane içerisinde ya şayan aile 
üyesi ve akrabalar 

Çalışma Durumları  
Çalışıyor  Çalışmıyor  Okuyor  

16 Anne     
17 Baba     
18 Eş    
19 Çocuklar     
20 Karde ş    
21 Yenge ve Yeğenler     
22 Kayınvalide Kayınpeder     
23 Kayınbirader Baldız     
24 Dede Nine     
25 Amca Baldız     
26 Diğer    
27 Toplam     

 

28.Ekonomik açıdan, aile olarak kendinizi nasıl görürsü nüz ?                                                                    
0.Yanıtsız................(  )     4.Orta halli...............................(  )                                    
1.Çok fakir..............(  )      5.Ortanın biraz üzerinde.......(  )                                                       
2.Fakir.....................(  )     6.Varlıklı, zengin.....................(  )                                             
3.Ancak geçinen.....(  )     7.Diğer (ne ................................) 

29. Aşağıda sıralan mülklerden hangilerine sahipsiniz?(Hane  olarak!) 

Soru No Mülk ve De ğer Türü Evet Hayır 

29 Arazi-Tarla-Çiftlik   

30 Apartman – Bina   

31 Kat-Daire   

32 Fabrika-Ma ğaza   

33 Hisse Senetleri   

34 Kamyon-Tır-Otobüs   

35 Ticari Taksi-Kamyonet   

36 Binek oto – Otomobil   

37 Diğer   
 

38. Günlük ya şantınızda a şağıda ki etkinliklerden hangilerini ne sıklıkta yapar sınız? 

Soru No Etkinlik Evet 
Sürekli 

Evet 
Bazen 

Hayır 
Hiç 

38 Günlük Gazete Okurum     
39 Düzenli Kitap Okurum     
40 Hergün Kahveye Giderim     
41 Hergün Arkada şlarla Bulu şururm     
42 Tiyatroya Giderim     
43 Evde Televizyon İzlerim     
44 Futbol Maçına Giderim     
45 Diğer Spor Müsabakalarını İzlerim     
46 Konserlere Giderim     
47 Konferans, Sergi , Müze vs. Gezerim     
48 Diğer (Belirtiniz)     
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49. İilerisi için hayal etti ğiniz, varmak istedi ğiniz bir konum,ba şarmak istedi ğiniz bir durum var 
mıydı?       
 
0.Yanıtsız.......(  )  2.Vardı, hepsini başardım,gerçekleştirdim..(  )                                                                                                             
1.Yoktu..........(  )   3.Vardı, başaramadım................. 
 
50.İmkânınız olsa, yurt dı şında çalı şmayı ve oraya yerle şmeyi dü şünürmüsünüz ?                                                                            
 
0.Yanıtsız....(  )                2.Evet ..........(  )                                                                      
1.Hayır.........(  )                                    Nerede ? ................................................. 
 
51. Birisi “Sen nesin ” diye sorsa, kendinizi en iyi  tanımlayacak kelime a şağıdakilerden hangileri 
olurdu ?              
 
Soru 
No Kullandı ğı Kelime Evet Hayır Soru 

No Kullandı ğı Kelime Evet Hayır 

51 Asker    62 Zeki akıllı    
52 İnsan    63 Garip    
53 Müslüman    64 Köylü    
54 Türk    65 �ehirli    
55 Uyanık    66 Yoksul    
56 Doğduğu Bölge    67 Zengin    
57 Aşireti/Ailesi Reisi    68 İşçi    
58 Türkiyeli    69 Mutlu    
59 Evli -aile reisi    70 Muts uz   
60 Baba evlat sahibi    71 İşsiz   
61 Vatandaş   72 Diğer   

 
 
 
 
73. Bu ülkeyi dü şündü ğün zaman, seni en çok rahatsız eden sorunlar nelerd ir? 
 

Soru 
No Sorunlar Evet Hayır Soru 

No Sorunlar Evet Hayır 

73 Terör    80 Adaletsizlik    
74 Yoksulluk    81 Ahlak ,bozulması    
75 Bölücülük    82 �eriat    
76 İşsizlik    83 Dışa Bağımlılı k   

77 Yolsuzluk   84 Atatürk devrimlerinde 
ödünler   

78 Kapkaç   85 Türk örf ve adetlerinin 
bozulması   

79 Ekonomi    86 Diğer .................................   
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87. Ülkemizde a şağıda bulunanan unsurlardan hangilerinin olması sizce  önemlidir? 
 
Soru No  Unsurlar  Var Yok 

87 Ülkemizin güzelli ği   
88 Halkımızın İyili ği   
89 �anlı Tarihimiz    
90 Halkımızın Refa ğı   
91 Ülkemizin yeraltı zenginli ği   
92 Yüce dinimiz    
93 Örf ve adetlerimiz    
94 İnsanlarımızın konukseverli ği   
95 Güçlü ulusal birli ğimiz    
96 Laik cumhuriyetimiz    
97 Aile yapımız    
98 Atatürk devrimlerimiz    
99 Demokratik yapımız    

100 Güçlü ordumuz    
101 İnsan sevgimiz    
102 Misafirperverli ğimiz    
103 Hoşgörü kültürüne sahip olmamız    
104 Turizm potansiyelimizin yüksek olması    
105 Diğer ..................................   

 
 

106. Türkiye tarihine baktı ğınız zaman a şağıdaki ifadelerden hangilerini kendinize yakın 
hissediyorsunuz? 

HER KOLONA TEK 
CEVAP ALIN  

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
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Türkün Türkten başka 
dostu yok. 

S.106 1 2 3 4 5 

Bir Türk dünyaya bedeldir. S.107 1 2 3 4 5 

Ne Mutlu Türküm diyene S.108 1 2 3 4 5 

Tek Millet, Tek Devlet, Tek 
Vatan, Tek Bayrak 

S.109 1 2 3 4 5 

Türkiye Türklerindir S.110 1 2 3 4 5 
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111. Aşağıdaki tarihi karakterlerden hangilerini kahraman ol arak görüyorsunuz? 

Soru No Unsurlar Evet Hayır Fikrim Yok 
111 Mustafa Kemal ATATÜRK    
112 Fatih Sultan Mehmet    
113 Alparslan    
114 Yavuz Sultan Selim    
115 2. Mahmut    
116 İsmet İNÖNÜ    
117 Metehan    
118 Yıldırım Bayezid    
119 3.Selim    
120 Osmanbey    

 

121. Kendinizin ve ailenizin gelir durumu, geçen yıl ile karşılaştırıldığında, önümüzdeki on iki ay içinde 
iyiye doğru mu gidecek, kötüye doğru mu gidecek, yoksa aynı mı kalacaktır?  

TEK CEVAP  S.121 

İyiye gidecek 1 

Aynı kalacak 2 

Kötüye gidecek 3 

Fikri yok/Bilmiyor (Okumayın)  4 
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122 �imdi size okuyacağım kurumlara güvenip güvenmediğinizi lütfen söyler misiniz? SEÇENEKLER İ 
OKUYUN VE HER KOLONA TEK CEVAP ALIN 
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Cumhurbaşkanlığı 122.  1 2 3 

Meclis Başkanlığı 123.  1 2 3 

Silahlı Kuvvetler 124.  1 2 3 

Hükümet 125.  1 2 3 

Başbakan 126.  1 2 3 

Anayasa Mahkemesi 127.  1 2 3 

Muhalefet Partileri 128.  1 2 3 

Siyasetçiler 129.  1 2 3 

Parlamento 130.  1 2 3 

Milletvekilleri 131.  1 2 3 

Polis teşkilatı 132.  1 2 3 

Medya 133.  1 2 3 

Diyanet İşleri 
Başkanlığı 

134.  1 2 3 
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S135. �imdi size, Türkiye'nin önemli kurumlarının adını içeren bir liste okuyacağım. Okuyacağım her 
bir kurum için, sizce Türkiye'nin çıkarlarına ne kadar iyi hizmet ettiğini ÇOK İYİ HİZMET EDİYOR, 
BİRAZ İYİ HİZMET EDİYOR,  PEK İYİ HİZMET ETMİYOR, HİÇ İYİ HİZMET ETMİYOR, cevaplarından 
birini kullanarak belirtir misiniz?  
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Ç
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a. Türk Silahlı Kuvvetleri 135.  1 2 3 4 5 

b. T.B.M.M 136.  1 2 3 4 5 

c. Hükümet 137.  1 2 3 4 5 

d. Anayasa mahkemesi 138.  1 2 3 4 5 

e. Muhalefet  139.  1 2 3 4 5 

 

S140. �imdi size, Türkiye'nin çıkarlarını etkileyen 8 uluslararası organizasyonun adını içeren bir liste 
okuyacağım. Okuyacağım her bir organizasyon için, sizce Türkiye'nin çıkarlarına ne kadar iyi hizmet 
ettiğini ÇOK İYİ HİZMET EDİYOR, BİRAZ İYİ HİZMET EDİYOR,  PEK İYİ HİZMET ETMİYOR, HİÇ İYİ 
HİZMET ETMİYOR, cevaplarından birini kullanarak belirtir misiniz?  
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Ç
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a. Birleşmiş Milletler 140.  1 2 3 4 5 

b. NATO 141.  1 2 3 4 5 

c. Avrupa Birliği 142.  1 2 3 4 5 

d. Uluslararası Para Fonu 
(IMF) 

143.  1 2 3 4 5 

e. İslam Konferansı Birliği  144.  1 2 3 4 5 

h. Dünya Bankası  145.  1 2 3 4 5 
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146. KART GÖSTER İN �imdi okuyacağım ülke ve organizasyonların her birinin Türkiye’ye olan tavrını 
ne derece dostça bulduğunuzu size göstereceğim karta bakarak belirtir misiniz?  

HER KOLONA TEK 
CEVAP ALIN  

Ç
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Amerika Birleşik 
Devletleri 

146.  1 2 3 4 5 6 7 

Yunanistan 147.  1 2 3 4 5 6 7 

NATO 148.  1 2 3 4 5 6 7 

Avrupa Birliği 149.  1 2 3 4 5 6 7 

Rusya 150.  1 2 3 4 5 6 7 

Avrupa Birliği 151.  1 2 3 4 5 6 7 

Ermenistan 152.  1 2 3 4 5 6 7 

 

 

S153.Türkiye’nin halini genel olarak düşündüğünüzde, Türkiye’nin şu andaki halinden memnun olup 
olmadığınızı söyler misiniz?  

 

TEK CEVAP  S.153 

Memnunum 1 

Değilim 2 

Fikri Yok/Bilmiyor (Okumayın)  3 

 
S.154 Türkiye’nin halini genel olarak dü şündü ğünüzde Türkiye’nin gelecek yıllarda daha iyi 
konumda mı yoksa daha kötü konumda mı olaca ğını dü şünüyrsunuz? 
 

TEK CEVAP  S.154 

İyiye gidecek 1 

Aynı kalacak 2 

Kötüye gidecek 3 

Fikri yok/Bilmiyor (Okumayın)  4 
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EK B – İZLENEB İLİRLİK TABLOSU 

 

Araştırmada kullanılan araştırma ölçeği 154 sorudan oluşmuştur. Bu ölçeğe 

katılımcıların vermiş oldukları cevaplar, tekrar değerlendirilmiş ve bazı sorular 

birlikte tablolaştırılmış, bazı sorulara verilen cevaplar da araştırmanın amacına 

uygun olarak değerlendirme dışı bırakılmıştır. Aşağıdaki tabloda tez içinde yer alan 

tablolara bağlı olarak, soru grupları açıklanmıştır. 

 

Örneğin Tablo 23’de 146, 147, 148, 149, 150, 152 numaralı araştırma soruları bir 

arada değerlendirilmiştir.   
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TABLO VE ANKET SORULARI ĐZLENEBĐLĐRLĐK TABLOSU 
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bölge   X                                         

bkod   X                                         

S.1     X                                       

S.2       X                                     

S.3                 X                           

S.4           X                                 

S.5                                             

S.6                 X                           

S.7             X                               

S.8                                             

S.9                                             

S.10                                             

S.11                                             

S.12                                             

S.13                                             

S.14         X                                   

S.15               X                             

S.16                                             

S.17                                             

S.18                                             

S.19                                             

S.20                                             

S.21                                             

S.22                                             

S.23                                             

S.24                                             

S.25                                             

S.26                                             

S.27                                             

S.28                   X                         

S.29                     X                       

S.30                     X                       

S.31                     X                       
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S.32                     X                       

S.33                     X                       

S.34                     X                       

S.35                     X                       

S.36                     X                       

S.37                                             

S.38                       X                     

S.39                                             

S.40                                             

S.41                                             

S.42                                             

S.43                                             

S.44                                             

S.45                                             

S.46                                             

S.47                                             

S.48                                             

S.49                         X                   

S.50                                             

S.51                           X                 

S.52                                             

S.53                           X                 

S.54                           X                 

S.55                                             

S.56                           X                 

S.57                           X                 

S.58                           X                 

S.59                                             

S.60                                             

S.61                           X                 

S.62                                             

S.63                                             

S.64                           X                 

S.65                           X                 

S.66                           X                 

S.67                           X                 

S.68                                             
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S.69                           X                 

S.70                           X                 

S.71                           X                 

S.72                                             

S.73                             X               

S.74                             X               

S.75                             X               

S.76                             X               

S.77                             X               

S.78                             X               

S.79                             X               

S.80                             X               

S.81                             X               

S.82                                             

S.83                             X               

S.84                             X               

S.85                             X               

S.86                                             

S.87                               X             

S.88                               X             

S.89                               X             

S.90                               X             

S.91                               X             

S.92                               X             

S.93                               X             

S.94                               X             

S.95                               X             

S.96                               X             

S.97                               X             

S.98                               X             

S.99                               X             

S.100                               X             

S.101                                             

S.102                               X             

S.103                                             

S.104                               X             

S.105                                             
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S.106                                             

S.107                                             

S.108                                             

S.109                                             

S.110                                             

S.111                                             

S.112                                             

S.113                                             

S.114                                             

S.115                                             

S.116                                             

S.117                                             

S.118                                             

S.119                                             

S.120                                             

S.121                                             

S.122                                 X           

S.123                                 X           

S.124                                 X           

S.125                                 X           

S.126                                 X           

S.127                                             

S.128                                 X           

S.129                                 X           

S.130                                             

S.131                                             

S.132                                 X           

S.133                                 X           

S.134                                 X           

S.135                                   X         

S.136                                   X         

S.137                                   X         

S.138                                   X         

S.139                                   X         

S.140                                             

S.141                                     X       

S.142                                     X       
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S.143                                     X       

S.144                                     X       

S.145                                     X       

S.146                                       X     

S.147                                       X     

S.148                                       X     

S.149                                       X     

S.150                                       X     

S.151                                             

S.152                                       X     

S.153                                         X   

S.154                                           X 

 


