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Xv

Günümüzde insanların neleri risk olarak algıladıkları düşünüldüğünde 
henüz bunda bir uzlaşıya varamasak da, bilim riskin ve riskli davranışların 
tanımını çoktan yapmış durumda. Özellikle psikoloji bilimi her insanın 
içinde var olan bir ölüm arzusuna dayandırır riskli davranışları seçmenin 
nedenini. Ancak bu ne kadar sağlıklıdır tartışılabilir. Hatta biraz abartı 
ile ifade edilecek olursa, risk alma, riskli davranışları seçme ölümle 
kovalamaca oynamanın heyecan verici olmasına bağlanmaktadır. 

Hepimiz yaşamımızın özellikle gençlik yıllarında, sonucu ile hiç 
ilgilenmeden “en azından bir kez şansımı denemeliyim” demişizdir. 
Çünkü gençlik yıllarında bu bakış açısına açık olmak, bu eğilime 
kapılmak daha da kolaydır. Kontrolsüz risk almak için başka hiçbir 
şeye ihtiyaç yoktur, genç olmak yeterlidir. “Gençler bilebilseydi, yaşlılar 
yapabilseydi ”  sözü de bu açıdan anlamlıdır. Hele bir de gençlikte işin 
içine meydan okuma da girince, gençlerin neden riskli davranışlara 
yöneldikleri daha iyi anlaşılabilir. 

Gençler büyüdüklerini göstermek, birbirlerine üstünlük mesajı 
vermek, ana kuzusu damgası yememek, akranları arasında farklı 
algılanmamak gibi kendilerini zorunlu hissettikleri durumlarda da risk 
alarak, riskli davranışlara yönelirler. Burada önemli olan alınan risk 
yaşamsal bir tehdit taşımadığında, bundan bir öğrenme deneyimi ile 
sıyrılabilmeyi başarabilmektir.

Günümüzde gençlerin geçmişe kıyasla daha kolay ya da daha fazla 
düşünerek risk alıp almadıklarını, neleri risk ve riskli davranış olarak 
algıladıklarını belirlemek, hemen söylemek giderek güçleşmektedir. 
Yaşamın kendisi risk taşır hale gelmiştir. Çoğumuz içinde yaşadığımız 

ÖN SÖZ
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çağda, sokağa çıkmayı, trafikte olmayı, kentlerin merkezlerinde yaşamayı, 
vb. pek çok durumu riskli bulmaya, risk olarak algılamaya başladık. 
Yetişkinler için risk algısında böyle bir değişim yaşanırken, gençler 
için sigara içerken ilettiklerini düşündükleri büyüme mesajının yanı 
sıra, yakalanma heyecanı ile bu riski almanın ötesinde bugün yeni risk 
algıları gündeme gelmiştir. Günümüzün gençleri için, şimdilerde başka 
heyecanlı riskler söz konusudur. Gençlerin çalışmadan başarmanın 
yollarını bulmaya, kolay köşe dönmeye, hemen ünlü olmaya ve çok 
para kazanmaya, cinsel olarak çekici olmaya dayalı yeni dünya düzeni 
değerlerinin şekillendirdiği riskleri algıladıkları, bu amaçlar için riskli 
davranışlara yöneldikleri söylenmekte; geçmişin, politik inançları için 
risklere giren, bunun için ölümü göze alan gençlerinin yerini günümüzün 
apolitik gençliğinin aldığı vurgulanmaktadır.

Gerçekten de böyle midir? Bu sorunun yanıtlarının aranması 
günümüz gençlerinin risk algılama ve riskli davranışlara yaklaşımlarının 
belirlenmesi ile mümkündür. Ancak bu konuda çoğunluğu Batıda 
gerçekleştirilen, sınırlı sayıda çalışma yürütülebilmektedir. Bu bakış 
açısı ile planlanan bir alan araştırmasının verilerinin istatistik olarak 
yorumlanmasına dayandırılarak hazırlanan bu kitap, risk kavramına 
çeşitli kuramların perspektifinden açıklık getirmeye çalışmanın yanı 
sıra, üniversite gençliğinin güncel risk algısını, risklere yaklaşımını 
belirli sayıda örnek üzerinden derlenen sayısal verilerle ortaya koymaya 
çalışmaktadır. Bu amaçla Uzm. Filiz Yıldırım’ın yüksek lisans tezi olarak 
planladığımız elinizdeki bu çalışma, tarafımızdan genişletilerek ve içeriği 
zenginleştirilerek okuyucuya, alanda çalışan araştırıcılara ve ilgi alanı bu 
konu olan profesyonellere referans olabilecek bir yapı kazandırılarak 
sunulmaktadır. Amacımız bu alandaki önemli bir eksikliğe dikkati 
çekmek ve konuya ilişkin dikkat çekici bir başlangıç yapabilmektir. 

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu

Nisan 2009, Ankara
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İçinde yaşadığımız 21. yüzyılın başlangıcında yeni çağın bilgi çağı, 
yeni toplumun da bilgi toplumu olması gerçeğinden hareketle, toplum 
yapısının bütün sosyal kurumları ile bilgi ve iletişim temelli yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. Politik söylemiyle “çağı yakalamak” ya 
da “çağ atlamak” ancak, öncelikle eğitim başta olmak üzere, toplumun 
yeni çağın değer ve gereklerine göre kökten yeniden kurumlaşmasıyla 
mümkün olabilecektir. Özellikle genç bir nüfusa sahip olan ve endüstri 
devrimi sürecinin içinde yer alamamış, dolayısıyla endüstrileşme 
sürecinde olan Türkiye için, çağ atlamak ya da geleceği yakalamak, genç 
nüfusun yeterli ve yetkin olarak yetiştirilmesiyle gerçekleşecektir (1). 
Bugün gelişim psikolojisi perspektifinde gençlerin riskli davranışları 
ile ilgili araştırmalar, önceki araştırmalara göre daha karmaşık ve geniş 
kapsamlı yapılmaktadır. Geçmişin araştırma geleneğindeki davranışların 
özet olarak açıklanması alışkanlığının aşılması, bugün için ulaşılan 
önemli bir başarıdır. Bugün görülmektedir ki, pek çok disiplinin de 
işbirliğiyle daha geniş ve kavramsal bir çerçeve sunulmaktadır. Bu 
disiplinlerarası çerçeve ile çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş olarak 
gençlerin çeşitli ve değişen karakteristikleri daha iyi anlaşılabilmektedir. 
Öyle ki, son 20 yıl içinde risk davranışları konusundaki hızlı bilgi akışı 
bu konunun örneğin, özsaygı gibi sadece tek değişkenle; sosyal kapital 
gibi tek durumla; kişilik, çevre ya da genetik yapı gibi tek açıklama alanı 
ile ele alınmasının yeterli ve kolay olmayacağını göstermiştir (2). 

1 Bayhan, V. 1997. Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma. Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara

2 Jessor, R. 1993. Succesfull Adolescent Development among Youth in High-
Risk Settings, American Psychologist, 48, 117-126

GİRİŞ



Günümüzde bu gerçeklikten yola çıkan pek çok araştırma, çalışma 
ve proje ile gençlerin yaşamdaki riskleri algılamalarına ağırlık verildiği 
ve konunun ayrıntılı olarak ele alındığı özellikle dikkati çekerken, risk 
kavramı da pek çok boyutu ve içeriği ile tartışılmaktadır. 

RİSK TANImLARI

Türk Dil Kurumu’na göre risk, Latince kökenli bir kelimedir. İtal-
yanca “risco” kelimesinden gelir ve bir zarar ya da kayıp durumuna yol 
açabilecek herhangi bir olayın ortaya çıkma ihtimali olarak tanımlan-
maktadır (3). Riskin en genel özelliği herhangi bir olayın, durumun nice-
lik açısını dikkate almadan tehlike içerebileceği korkusu ile ilgili 
olmasıdır. En yaygın tanıma göre risk, “bireylerin yaşamdaki her-
hangi bir olay ya da durum ile ilgili tehlike etkisini deneyimleme 
olasılığıdır” (4). Yani “olması arzu edilmeyen şeylerin gerçekleşme 
ihtimali” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımın iki boyutu vardır: Bi-
rincisi, istenmeme olasılığı kapsamındaki “ihtimal” boyutu, ikincisi ise 
bu ihtimalin gerçekleşmesindeki “sonuç” boyutudur. 

Diğer bir yaklaşıma göre risk, olayların gerçekleşme olasılığı 
ile muhtemel sonuçlarının kombinasyonudur. Aynı zamanda risk, 
sonuç ve ihtimalin ürünü olan beklenen ya da beklenmeyen 
muhtemel durumlardan her biri olarak da tanımlanır.

Risk, insan zihninde tehlikeye işaret eden endişe, korku içeren bir 
kavram olarak yer alır ve ileride ortaya çıkması beklenilen, kesinlik ta-
şımasa bile gerçekleşmesi muhtemel olayları belirtir. Dolayısıyla risk, 
arzulanmayan bir olayın meydana gelebilmesinin yanı sıra hem oluşma 
biçimi hem de sonuçları ile olaylara ait belirsizlik olarak açıklanır (5).

3 Anonim. 1997. Türk Dil Kurumu Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul.

4 Short, J.F. 1984. The Social Fabric at Risk: Toward The Social Transformation of Risk 
Analysis. American Sociological Review, 49; 711- 725

5 Willet, A.M. 1971. The Economic Theory of Risk and Insuarance. Huebner Foundation 
Studies, New York.
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Rosa (2003) da riski, “sonucu önceden tahmin edilemeyen ve in-
sana bazı değerlerinin tehlikede olduğunu düşündüren bir uyarı 
olarak gelişen olay ya da durum” biçiminde tanımlar (6). Risk isten-
meyen bir olay ve tehlikeyi temsil etmenin yanında fırsatları da içerebi-
lir. Dolayısıyla, risk ve fayda birbiriyle ilişkilidir (7). Risk farklı durumlar 
için farklı sonuçlar ortaya koyabilir. Bireysel bir kaybın sonucu, bir baş-
kası için kazanç olabilir, ki bu da kayıpların esasında göreceli ve birey-
den bireye farklılık gösteren, içinde riski barındırsa da bir o kadar yarar 
içeren nesnel bir olgu olduğunu ifade eden bir durumdur. 

Vertzberger (1998) riski, “öznel herhangi bir çevresel genel 
ortam içinde bireyin davranışlarının sonucu ile umutlarının/
umduklarının gerçekleşmesi arasındaki durum” olarak ele alır ve 
üç boyutta değerlendirir. Bu değerlendirmeyi; 1) sonucu istemek ya da 
istememek 2) sonuçlar ile ilgili olasılıklar ve 3) sonuçlar ile olasılıkların 
tutarlılık düzeyi biçiminde yapar (8).

Bernstein (1996)’e göre bireylerin tüm kararlarına ve yaşamda 
karşılaştıkları olaylara yönelik cesaretli davranışları ile birlikte gelişen risk, 
modern yaşamın / modernizmin esası olan rasyonellikle ilişkilidir (9). 

Bernstein (1996) bunu …“gelecekte ne olabileceğini tanımlama, 
tahmin etme ve böylece muasır toplumların alternatifler arasın-
da seçim yapabilme yeteneğidir. Riski yönetebilme kapasitesi ve 
risk alma, geleceğe yönelik karar alabilme ve özellikle daha iyi 
bir ekonomik sistem yönetimi için gösterilecek çabaların anahtar 
kelimesini oluşturur” biçiminde açıklarken bir anlamda riskin algılan-

6 Rosa, E. 2003. The Logical Structure of the Social Amplification of Risk Framework (SARF): 
Metatheoretical Foundations and Policy Implications, In: The Social Amplification of 
Risk. Pidgeon N. K., Kasperson, R.E. and P., Slovic (eds), pp. 47-79. Cambridge: Cambridge 
University Press.

7 Finucane, M.L., Alhakami, A.S., Slovic, P. and Johnson, S.M. 2000. The Affect Heuristic in 
Judgments of Risk and Benefits. Journal of Behavioral Decision Making, 13; 1-17.

8 Vertzberger, Y.I. 1998. Risk Taking and Decisionmaking: Foreign Military Intervention 
Decisions. The American Political Science Review, 92 (4); 985-986.

9 Bernstein, P, L. 1996. Against the Gods: The Remarkable Story of Risk. New York: John 
Wiley and Sons.
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masının riskin yönetimini etkilediğine işaret eder (10). Çünkü risk birey-
den topluma genişleyerek çeşitlenir, değişir ve etkinleşir. 

Bu tanımlamalarda da görüldüğü gibi, bireyin mevcut durumları de-
ğerlendirmesi ve söz konusu bütün durumlar içerisinde, tehlike oranı 
yüksek olduğu varsayılanı ya da riskli olarak algıladığını tercih etmesi 
ile gelişen riskli davranışlar, tehlikeyi göze alıp tehlikeye yönelme ya da 
yönelmeme ile ortaya çıkar ve sonucu bireyin bilişsel değerlendirmesi 
ile gerçekleşir (11). Bu noktada risk, herhangi bir durumda karşılaşılan 
sonuçlara bireylerin yüklediği anlamla ilişkilidir. Bunlar, risk alma dav-
ranışları konusundaki karar vermeyi sağlayan ilkelerin kombinasyonu 
için kullanılmaktadır. Bu kapsamda insanlar, risk konusunda farklı yak-
laşımlar benimsemektedirler ki, bu “risk oryantasyonu”dur. Bu açıdan üç 
farklı risk alma tipi vardır. Bunlar;

“ 9 risk almayanlar” “risk avoiders”; riske neden olabilecek faali-
yetlerden sakınanlar
“ 9 riski küçümseyenler” “risk reducers”; riskli olması nedeniyle 
yüksek risk faaliyetlerine katılanlar
“ 9 riskten yararlananlar” “risk optimisers”; yüksek riskin faydaya 
dönüştürülmesi için risk alanlar (12). 

Risk alma davranışı, risk içeren ya da riske yakın olan durumlara 
gönüllü olarak katılımı ifade eder. Burada risk ile kastedilen, güvenile-
meyen durum olmaktadır. Ancak riskli davranışlar, belirli durumların 
sonucu olabildiği gibi, belirli davranışlar yüksek derecedeki risklere de 
neden olmaktadır. Hatta bu davranışlar, ölüm, yaralanmalar, finansal 
kayıplar ve daha pek çok önemli risklere yol açmaktadır. Bu durumda 
sezgisel ve sistemik risk değerlendirmeleri arasında oldukça kesin un-
surlar vardır (13).

10 Bernstein, P, L. 1996. a.g.e

11 Tarkun, E. ve Aydın, B. 1996. Risk Alma Davranışı Ölçeği. 2. Ulusal Eğitim Sempozyumu 
Bildirgeleri, pp.161-170, İstanbul.

12 Llewellyn, D.J. Online: http://www.risktaking.co.uk/concepts.htm, Erişim Tarihi: 
12.02.2005

13 Llewellyn, D.J. 2005. a.g.m
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RİSK KuRAmLARI

Risk kuramları; bilişsel süreçlere, sosyal öğrenmeye, geleneksel 
değerlere bağlılık ve kişisel eğilimler ile tüm etkenlere bir arada vurgu 
yapan (bütünleştirici) teoriler olarak beş başlık altında belirlenebilir. 
Bunlar; 

Bilişsel Süreçlere Dayalı Kuram

Bu kuram zihinsel süreçlere dayanır. Birey fayda-zarar hesabı yapa-
rak riskli davranışın ne olduğuna karar vermektedir. Birey fayda beklen-
tisi yüksekse davranışı gerçekleştirir, fayda beklentisi düşükse davranışı 
yerine getirmez. Bilişsel süreçlere dayalı kuramı; karar alma, nedenli ey-
lem ve planlı davranış olmak üzere üç temel yaklaşım/aşama ile biçim-
lenir. Her üç yaklaşım da zihinsel faaliyeti ve düşünme-değerlendirme 
sürecini içerir.

Sosyal Öğrenme Sürecine Dayalı Kuram

Burada özellikle rol modelleri öne çıkmaktadır. Birey; gözlem, taklit 
ya da onay beklentisine odaklanır, bilişsel süreçlerdeki kadar olmasa da 
davranışın bir biçimde fayda beklentisi ile gerçekleşmesi olasılığı var-
dır. Özellikle gençlerin ebeveyn ve arkadaş rol modellerinden davranışa 
ilişkin inançları edindikleri bilinmektedir. 

Bu kurama ilişkin yaklaşım; bireyin çevresine ve bireylerarası ilişki-
lere, bir anlamda “sosyal kapital” olgusuna yöneliktir. Sosyal öğrenme 
kuramları bireyi, risk alma davranışı gösteren arkadaşları izleme, öğ-
renme ve taklit etme süreciyle açıklar. Ancak bu kuram, neden bazı bi-
reylerin risk davranışı gösteren bireylere ilgi gösterdiği ve benimsediği, 
risk almayan diğerlerini çekici bulmadığı ve taklit etmediği konusunda 
yeterli açıklama getirememektedir (14). 

14 Petraitis, J., Flay, B.R. and Miller, T.Q. 1995. Reviewing Theories of Adolescent Substance 
Use: Organizing Pieces in The Puzzle. Psychological Bulletin, 117; 67-86.
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Sosyal Bağlanma ve Geleneksel Bağlanma Kuramı

Hirshi (1969) tarafından sosyal bağ kuramı olarak ifade edilen bu 
kuram daha sonra Gibbons ve Krohn (1991) tarafından “sosyal kontrol 
teorisi” olarak tanımlanmıştır (15), (16).

Sosyal bağ kuramı her insanın kuralları/yasaları ihlal etme davranı-
şının taşıdığı risk potansiyelini bilmesi; ancak toplumsal kontrol nedeni 
ile bu riski almak istememesi sonucunda topluma uyum sağladığı anla-
mına gelir. Reckless (1961) sosyal kontrol kuramında, iç ve dış koruma 
kavramlarını kullanmaktadır (17). Dış koruma; bireyin okul, aile, din ve 
diğer sosyal gruplar gibi ilişkileri tarafından sağlanır. Bu gibi bağlar bi-
reyleri sapan davranışlardan uzak tutmaktadır. İç koruma kavramı ise; 
benlik kontrolü, engelleme güdüsü, baş etme becerileri, içgörü gibi bi-
reysel özelliklerin benliği yönlendirmesine işaret eder.

Hirshi (1969)’ye göre hem iç hem de dış koruma dört sosyal bağ 
ile gerçekleşir (18). Bunlardan birincisi “bağlanma”dır; yani bireye ya-
kın olan başka insanlarla arasındaki bağlılık riskli davranışı engeller ya 
da güdüler. İkincisi ise, bireyin verdiği kararlara uyması, taahhütleri-
ni yerine getirmesi ya da uzlaşması olarak adlandırılır ve “geleneksel 
normlarla ilişkileri” ve “uzlaşma”yı açıklar (okula devam, işe girme vb.). 
Üçüncü bağ ise “katılım”dır; geleneksel faaliyetleri yerine getirmeyi ifa-
de eder (ders çalışma, ev temizleme gibi işlere katılım). Son bağ ise 
“inançlar”dır. İnanç; bireyin topluma ait temel değerleri kabul etmesi-
nin bireydeki göstergesidir. Ailesine, arkadaşlarına bağlı; okula devam 
eden, sorumluluk üstlenen ve toplumdaki genel değerlere inanan birey, 
risk almak istemez. Böylece iç ve dış koruma çoğunlukla kendiliğinden 
gerçekleşir. 

15 Hirschi, T. 1969. Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press.

16 Gibbons, D.C. and Krohn, M.D. 1991. Delinquent Behavior. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice Hall.

17 Reckless, W.C. 1961. The Crime Problem. New York: Appleton-Century-Crofts.

18 Hirschi, T. 1969. a.g.e


