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 Öz 
 Bu araştırmanın amacı Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türk üniversite öğrencileri için psikometrik 

özelliklerinin incelenmesidir. Çalışma grubu yaşları 18 ile 33 arasında değişen 500 öğrenciden 
oluşmaktadır.  Ölçeğin öncelikle dilsel eş değerliliği yapılmış sonra geçerlilik ve güvenirlik analizleri-
ne geçilmiştir. Yapı geçerliliği için hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. 
Ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerliliği için Yaşam Doyumu Ölçeği ile Pearson korelasyon katsayısı 
hesaplanmıştır. Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin iç tutarlılık güvenirliği için Cronbach alfa katsayısı 
hesaplanmıştır. Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin orijinal ölçekle aynı faktör yapısına sahip olduğu 
bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda bu ölçeğin iyi uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür.  Mutluluk Korkusu Ölçeği ve 
Yaşam Doyumu Ölçeği arasında olumsuz yönde ve anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Veri analizi 
sonucunda Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türk üniversite öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir ölçme 
aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Anahtar sözcükler: Mutluluk Korkusu Ölçeği, doğrulayıcı faktör analizi, açımlayıcı faktör analizi, güvenirlik. 
  

Abstract 
 The aim of this study was to examine psychometric properties of Fear of Happiness Scale in Turkish 

university students. The sample consisted of 500 university students from Trakya University whose 
ages ranged from 18-33. At first, linguistic equivalence of the scale was performed. After that 
validity and reliability analyses were conducted.  Besides Fear of Happiness Scale, Life Satisfaction 
Scale was administered to the students. For criterion validity, Pearson Correlation coefficient was 
calculated between Fear of Happiness Scale and Life Satisfaction Scale.  Cronbach Alpha was com-
puted for reliability analysis. Exploratory and confirmatory factor analysis revealed that the struc-
ture of the original scale was acceptable for the Turkish sample. Internal consistency of the scale 
was found to be .89. Confirmatory factor analysis provides good fit values for this scale. There is 
negative relationship between Fear of Happiness Scale and Life Satisfaction Scale. The results of 
data analysis showed that the Fear of Happiness Scale is a valid and reliable measure for Turkish 
university students. 

 Key words: Fear of Happiness Scale, confirmatory factor analysis, exploratory factor analysis reliability. 
 

 
GÜNÜMÜZDE gerek toplumda gerekse medyada ‘‘İnsanlar nasıl mutlu olur?’’, ‘‘Mut-
lu olmak bir amaç mıdır; yoksa bir yaşam biçimi midir?’’ sorularına sıkça vurgu yapıldığı 
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görülmektedir. Bu nedenle çoğu insan mutlu olmanın yollarını arar hale gelmiştir. Bu 
arayış içerisinde bazen insanlar içinde bulundukları anı kaçırmaktadırlar. Mutluluğu 
yakaladıklarını düşündüklerinde ise bu mutluluğu nasıl yansıtacaklarını ve nasıl davra-
nacaklarını kestirememektedirler. Mauss ve ark. (2011) yaptıkları araştırmada mutlu 
olmaya verilen değerin, insanlar mutluluğu yakaladıklarında azaldığı ve dolayısıyla 
kendilerini çok da mutlu hissetmedikleri sonucuna ulaşmışlardır. Tuzgöl Dost (2005)’a 
göre mutluluk Antik Yunan’dan itibaren filozofların ilgisini çeken ve üzerinde düşün-
dükleri bir konu olmuştur. Mutluluk genellikle insanın içinde bulunan bir tatmin duy-
gusu ya da durumu olarak tanımlanmaktadır (Uichida ve Oishi 2016). Veenhoven 
(2006),  mutluluğun yaşam kalitesi ve öznel iyi oluşla aynı anlamında kullanıldığını 
belirtmektedir. Yiğit (2013) de benzer şekilde mutluluğun psikoloji alan yazınındaki 
isminin öznel iyi oluş kavramıyla karşılandığını ifade etmektedir.  

Ancak batıda öznel iyi oluş üzerine yapılan araştırmalar genellikle olumlu duygula-
rın varlığına odaklanmakta ve mutluluğu kavramsallaştırırken olumsuz duygular göz 
ardı edebilmektedir (Joshanloo 2014).  Oysa sevinç, mutluluk, sevgi gibi olumlu duygu-
lar her zaman haz verici olmayıp, korkulan duygular olarak da değerlendirilmekte ve 
mutluluk korkusuna neden olabilmektedir (Gilbert ve ark. 2014a). Mutluluk korkusu 
mutluluğun bazı olumsuz sonuçlara neden olabileceğine ve bu nedenle bazı durumlarda 
kaçınılması gerektiğine inanılan duygu olarak tanımlanmaktadır (Joshanloo 2014).  

Gilbert ve arkadaşları (2014a) mutluluk korkusunun bazı olası nedenlerden oluştu-
ğunu belirtmektedirler. Mutluluk korkusuna;  çocuğun eğlendiği ya da olumlu bir duy-
gu içerisinde olduğunda, tehdit veya cezayla karşılaşmasının,  mutsuz bir aileye sahip 
olmasının, ebeveynlerden birinin hasta olduğu bir ortamda eğlenen çocuğun aldığı haz 
için kendini suçlu hissetmesinin ya da erken dönem uyumsuz şemalara sahip olmasının 
neden olabileceği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, nazar değme gibi kültürel değer-
lerin, toplumda bu konuya ilişkin var olan inançların ve bazı dini değerlerin de mutlu-
luktan korkmanın altında yatan nedenler olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca mutlu-
luktan korkmanın yanı sıra bu mutluluğu gösterme ve ifade etmeye ilişkin bir çekince-
nin olduğuna inanılmaktadır. Örneğin Asya kültüründe yaygın bir şekilde bazı zaman-
larda ve bazı bağlamlarda mutluluk hoşlanılmayan hatta korkulan bir duygu olarak 
görülmektedir (Joshanloo ve ark. 2014).   

Joshanloo ve Weijers (2014), çalışmalarında farklı kültürlere mensup insanların 
farklı nedenlerle mutlu hissetmekten ve mutlu olmaktan kaçınma eğiliminde olduklarını 
ve bunun derecesinin kişiden kişiye değiştiğini ifade etmektedirler.  Bunun nedenlerin-
den biri aşırı mutluluğun kötü sonuçlar doğuracağı inancıdır. Çok neşeli olmanın ya da 
mutluluğa ulaşmanın hemen ardından istenmeyen olumsuz şeylerle karşılaşma olasılığı-
nın yüksek olduğu düşüncesidir. Mutluluğun kişinin hem kendisi hem de çevresindeki-
ler için kötü şeylerin bir belirtisi olarak görülmesi nedeniyle mutluluktan hoşlanmama 
durumu olabileceği ifade edilmektedir. 

Olumlu duyguların daha çok yaşanmasına yapılan vurgu bu alanda geliştirilen öl-
çekleri de etkilemiş ve mutluluğu, yaşam doyumunu, öznel iyi oluşu ölçen farklı ölçekler 
geliştirilmesine yol açmıştır.  Öznel İyi Oluş Ölçeği/ Subjective Happiness Scale (Lyu-
bomirsky ve Lepper 1999), Oxford Mutluluk Ölçeği/ The Oxford Happiness Questi-
onnaire (Hills ve Argyle 2002), Öznel İyi Oluş Ölçeği (Tuzgöl Dost 2005), Tek Mad-
delik Mutluluk Ölçeği/ Measuring Happiness With A Single-Item Scale (Abdel-
Khalek 2006),  Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği/ Warwick-Edinburgh 
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Mental Well-Being Scale (Tennant ve ark. 2007), Ergen İyi Oluş Ölçeği (Eryılmaz 
2009), Psikolojik İyi Oluş Ölçeği/ Psychological Well-Being Scale (Diener ve ark. 
2009) gibi ölçekler mevcut alan yazında bulunmaktadır. Oysa bazı kültürler ve kişiler 
için mutluluk aslında kaçınılmaya çalışılan ya da gizlenmesi gereken bir duygu olarak da 
görülebilmektedir. Nitekim kültürümüzde insanların çok güldüğü zaman başlarına kötü 
bir şey gelebileceği inancı yaygındır. Hatta iyi bir rüya gördükten sonra gerçek hayatta 
kötü bir olayla karşılaşılacağına ilişkin inançlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tür 
söylemlerin bulunduğu ülkemizde mutlu olmaya dair korkuları ölçmek için geliştirilmiş 
bir ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması değerli görülmektedir. Bu çalışmada Mutluluk Kor-
kusu Ölçeği’nin Türk kültürü için geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaç-
lanmıştır.. Bu çalışmada Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türk üniversite öğrencileri için 
dilsel eşdeğerlilik, yapı ve ölçüt geçerlilik ve iç güvenirlik çalışmasının yapılması amaç-
lanmıştır. 

Yöntem 
Çalışma Grubu  
Araştırmaya Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde okuyan top-
lam 500 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 353’ü kadın (%70,6) 147’si 
(%29,4) erkektir. Araştırmaya katılanların yaş aralığı 18-32 arasında değişmektedir. 
Grubun yaş ortalaması 21,23 ‘tür.  Katılımcılar çalışma öncesi çalışmanın amacıyla ilgili 
olarak ayrıntılı olarak aydınlatılmış ve çalışmaya katılmanın gönüllülük gerektiği ifade 
edilmiştir. Ayrıca istedikleri zaman çalışmadan ayrılabilecekleri ve gizliliğin esas olduğu 
belirtilmiştir. Ardından katılımcılardan sözlü onam alınarak gönüllü olanlar çalışmaya 
dâhil edilmiş ve çalışma gerçekleştirilmiştir 

Çeviri İşlemi 
Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlamasının yapılması amacıyla önce-
likle ölçeğin özgün formunu geliştiren Mohsen Joshanloo ile iletişime geçilmiş ve hem 
uyarlama çalışması için izin alınmış hem de ölçeğin tüm maddelerine erişilmiştir. Ar-
dından ölçek, iyi derecede İngilizce bilen ikisi öğretim elemanı olmak üzere beş kişi 
tarafından birbirlerinden bağımsız olarak Türkçeye çevrilmiştir. Elde edilen çeviri form-
ları, araştırmacılar tarafından gözden geçirilmiş ve ölçeğin Türkçe maddelerinin son 
haline karar verilmiştir. Bu işlemlerden sonra, ölçeğin Türkçe ve İngilizce formları, 
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği dördüncü sınıfta öğrenim 
gören 45’i (%72,6) kadın ve 17’si erkek olmak üzere 62 kişilik bir gruba iki hafta ara ile 
uygulanmıştır.  

İki uygulama arasındaki Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısına bakıl-
mıştır. Ölçeğin İngilizce ve Türkçe formundaki maddeler arasındaki korelasyonların .41 
ile .85 arasında değiştiği toplam puanlar arasında pozitif ve anlamlı korelasyon (r=0,79, 
p<.01) olduğu görülmüştür. Buna göre ölçeğe ilişkin dil eşdeğerliliğinin sağlandığı 
kabul edilmiştir.  

Veri Toplam Araçları 
Araştırmada Mutluluk Korkusu Ölçeği ile birlikte Yaşam Doyumu Ölçeği ve öğrencile-
rin demografik bilgilerinin yer aldığı kişisel bilgi formu kullanılmıştır.  
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Mutluluk Korkusu Ölçeği (MKÖ) 
Ölçeğin orijinal ismi Fear of Happiness Scale (FHS) olup Joshanloo (2013) tarafından 
mutluluk korkusunu belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek mutluluk ya da iyi şan-
sın mutsuzluğu getirme ya da kötü olaylar için bir işaret olduğu inancına dayanan mad-
delerden oluşmaktadır. Ölçek beş maddeden oluşan, tek boyutlu, ‘‘1=tamamen katılmı-
yorum’’dan ‘‘7=tamamen katılıyorum’’ arasında derecelendirilmiş 7’li Likert tipi bir 
ölçektir.  
 
Tablo 1. Araştırma grubuna ilişkin demografik bilgiler 

Değişken Seviye N % 
Sınıf Düzeyi 1.sınıf 125 25.0 
 2.sınıf 117 23.4 
 3.sınıf 132 26.4 
 4.sınıf 119 23.8 
 4. sınıf üstü 7 1.4 
Bölüm İngilizce 70 14.0 
 Bilgisayar 39 7.8 
 Türkçe 45 9.0 
 Okulöncesi 52 10.4 
 Psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik 
36 7.2 

 Sosyal Bilgiler 49 9.8 
 Sınıf Öğretmenliği 52 10.4 
 Matematik 33 6.6 
 Zihin Engelliler 83 16.6 
 Fen Bilgisi 41 8.2 
Aylık Gelir 0-1000 66 13.2 
 1001-2000 174 34.8 
 2001-3000 157 31.4 
 3001-4000 65 13.0 
 4001 ve üzeri 38 7.6 
Anne Eğitim Okuryazar 62 12.4 
 İlkokul 253 50.6 
 Ortaokul 78 15.6 
 Lise 84 16.8 
 Üniversite 23 4.6 
Baba Eğitim Okuryazar 23 4.6 
 İlkokul 182 36.4 
 Ortaokul 97 19.4 
 Lise 134 26.8 
 Üniversite 61 12.2 

 
Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) 
Bireylerin yaşamlarından duydukları memnuniyeti ölçmek amacıyla Diener, Emerson, 
Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe’ye adaptasyonu ise 
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Köker (1991) tarafından yapılmış olup, cronbach alpa iç tutarlılık katsayısı .85 olarak 
bulunmuştur. Ölçek ‘‘1=kesinlikle katılmıyorum’’ ile ‘‘7=kesinlikle katılıyorum’’ arasında 
değişen 7’li Likert tipi yapıya sahiptir. Ölçekten alınan yüksek puan yaşam doyumunun 
yüksek olduğuna işarettir.  
Verilerin Analizi 
Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin geçerliliğini tespit etmek amacıyla yapı geçerliliği ve ölçüt 
geçerliliği çalışması yapılmıştır. Yapı geçerliliği kapsamında açımlayıcı faktör analizi ve 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinin yapılması için Kaiser-
meyer-olkin (KMO) ve Bartlett’s testi değerleri hesaplanır. KMO değerinin en az .50 
ve Bartlett’s testi sonucunun ise .05’ten küçük olması durumunda faktör analizine de-
vam edilmektedir (Field 2005).  DFA sonucu değerlerin yorumlanmasında birçok uyum 
indeksi kullanılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan uyum indeksleri Ki-Kare uyum testi 
(Chi-square goodness), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation- yakla-
şık hataların ortalama karekökü), SRMR (Standardized root meaan sequare residual- 
standardize edilmiş hataların ortalama karelerinin karekökü),CFI (Comparative Fit 
Index-karşılaştırmalı uyum indeksi), NFI (Normed Fit İndex- normlaştırılmış uyum 
indeksi), NNFI (Non-Normed Fit İndex- normlaştırılmamış uyum indeksi) değerleri-
dir. CFI, NFI, NNFI, değerlerinin .95 ve daha yüksek olması iyi uyumu göstermektedir 
(Thompson 2004). RMSEA için .05 ve daha düşük değerler iyi uyuma  işaret ederken; 
SRMR için .08’in altında yer alan değerler kabul edilebilir değerler olarak değerlendi-
rilmektedir (Bryne 2010, Kline 2005). Bununla birlikte, RMSEA düşük df değeri ve 
örneklem küçüklüğü durumunda çoğunlukla çok zayıf uyum iyiliği değerlerini göster-
mektedir (Kenny ve ark. 2015). GFI’nın .95 ve daha büyük olması mükemmel uyum 
indeksine (Baumgartner ve Homburg 1996) X2/df’nin 2 ile 3 (Kline 2005) ve  
AGFI’nın .85 ile .90 (Schermelleh-Engel ve Moosbrugger 2003) arası olması kabul 
edilebilir uyum indeksini göstermektedir. Ölçeğin iç tutarlılığı cronbach alpha katsayısı 
ile hesaplanmıştır. Veriler SPSS 20  ve LISREL 8.51 programları ile analiz edilmiştir. 

Bulgular 
Güvenirlik Bulguları 
Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında iç tutarlılık katsayısına bakılmıştır. Ölçeğin 
cronbach alpha katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Klein (2005) cronbach alpha katsa-
yısının .70’den yüksek olması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu durumda ölçeğin güveni-
lir olduğu söylenebilir. 

Madde Analizi 
Maddelerin ayırt ediciliğinin incelenmesi amacıyla madde analizi yapılmıştır. Tablo 
2’de madde toplam korelasyonları ve % 27’lik alt-üst grup farkına ilişkin t değerleri 
verilmiştir. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere ölçek maddelerinin toplam puan ile korelasyonları ,79 
ile ,87 arasında sıralanmaktadır. Alt ve üst %27'lik grupların madde puanlarının ortala-
malarını ölçeğin toplam puanına göre karşılaştırmak amacıyla yapılan bağımsız t-testi 
sonuçları, farkın anlamlı (p <.01) olduğunu ortaya koymuştur. Kline (2005) madde 
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toplam korelasyonlarının .30’dan yüksek olması gerektiğini belirtmektedir. Analiz 
sonucunda elde edilen sonuçlar .30’dan oldukça yüksektir. 
 
Tablo 2. Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin düzeltilmiş madde toplam test korelasyonları, %27’lik alt-üst 
grup farkına ilişkin t değerleri 

No  Madde toplam korelasyonları 
N(500) 

%27’lik alt grup 
N(135) 

%27’lik üst 
grup N(135) 

 

 α x ss rjx Faktör 
Yükleri 

x ss x ss t 

1 .89 2.626
0 

1.8255
9 

.79 .89 1.0000 .00000 4.622
2 

1.4500
0 

-
29.025**
* 

2 .86 2.324
0 

1.7496
1 

.87 .88 1.0074 .08607 4.607
4 

1.4766
7 

-28.278
 
*** 

3 .86 2.468
0 

1.7740
5 

.86 .86 1.0296 .17019 4.614
8 

1.5355
7 

-26.962
 
*** 

4 .86 2.328
0 

1.6965
2 

.87 .82 1.0074 .08607 4.496
3 

1.4293
0 

-28.310
 
*** 

5 .88 2.808
0 

1.8778
1 

.82 .78 1.0444 .20685 4.851
9 

1.4635
8 

-29.929
 
*** 

***p<.01, x=ortalama, ss= standart sapma, rjx=maade güçlük indeksi, t=gruplar arası farklılıklar 
 

Faktör Yapısı 
Ölçeğin orijinal formu tek boyutlu bir yapı göstermektedir. Türk örneklemi için geçerli 
olup olmadığının belirlenmesi amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı 
faktör analizi (DFA) yapılmıştır. 500 kişilik bir örneklem üzerinde yapılan analizde 
KMO ,859 ve Barlett’s test değeri ,000 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç örneklemin 
AFA için uygun olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk 2013). Ölçeğin açıklanan 
varyansı ise 71,209’dur. Ölçeğin AFA’ya göre tek faktörlü yapısına ait scree plot Şe-
kil1’deki gibidir. 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Tek boyutlu Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin yapısının değerlendirilmesinde uyum indeks 
değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. Mutluluk Korkusu Ölçeği’ne ilişkin doğrulayıcı faktör 
analizi sonucunda elde edilen standardize değerler Şekil 2’de sunulmuştur.  Tüm uyum 
indekslerinin iyi uyuma işaret ettiği ve SRMR değerinin ise .03 ile mükemmel iyilik 
değerine sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca X2/df değerinin 2 ile 3 arasında olduğu 
görülmüştür. Sadece RMSEA (0.15) değerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olmadığı 
tespit edilmiştir. Elde edilen model uyum değerleri genel olarak incelendiğinde ölçeğin 
tek faktörlü orijinal yapısının Türkçe yapı ile uygunluk gösterdiği sonucuna varılabilir. 
Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin Türkçe formunun DFA path diyagramı Şekil 2’deki 
gibidir. 
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Şekil 1. Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin açımlayıcı faktör analizine göre scree plot grafiği 

 
Şekil 2’de görüldüğü gibi birinci maddenin standardize edilmiş katsayısı 0.70, ikinci 

maddenin 0.84, üçüncü maddenin 0.84, dördüncü maddenin 0.86 ve beşinci maddenin 
0.76 olarak bulunmuştur. 
 
Tablo 3. Ölçek için uyum iyiliği testlerine ilişkin değerler 

X2 X2/df P Sd CFI NFI NNFI GFI AGFI SRMR 
14.55 2.91 0.000 5 0.97 0.97 0.94 0.97 0.85 0.033 

*X2=Ki-Kare uyum testi, Sd=serbestlik derecesi, CFI=karşılaştırmalı uyum indeksi, NFI= normlaştırılmış uyum indeksi, NNFI= 
normlaştırılmamış uyum indeksi,  SRMR= standardize edilmiş hataların ortalama karelerinin karekökü, GFI=Uyum iyiliği indeksi, 
AGFI=Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi 

 

Ölçüt geçerliliği  
Mutluluk Korkusu Ölçeği’nin ölçüt bağıntılı geçerliliğini hesaplamak amacıyla Yaşam 
Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Ölçüt geçerliliği analizlerinde çalışma grubunu oluştu-
ran 500 kişiden elde edilen veriler kullanılmıştır. Mutluluk Korkusu Ölçeği ve Yaşam 
Doyumu Ölçeği arasındaki Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplan-
mıştır. Ölçekler arasındaki korelasyon ve betimsel istatistiki sonuçlar Tablo 3’te göste-
rilmiştir. 

Elde edilen bulgular MKÖ ve YDÖ arasında olumsuz yönde ve anlamlı bir ilişki 
olduğunu göstermiştir. 

Tartışma 
Bu araştırmanın amacı bireylerin mutluluk korkularını belirlemek amacıyla Joshanloo 
(2013) tarafından geliştirilen Mutluluk Korkusu Ölçeği (MKÖ)’nin Türkçe formu için 
geçerlilik ve güvenirlik çalışmalarının yapılarak, Türk üniversite öğrencileri için kulla-
nıma uygun hale getirilmesidir.  Bu amaçla öncelikle ölçeğin dilsel eşdeğerlik çalışmaları 
yapılmış ve ardından ölçeğin geçerliliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca ölçüt geçerliği yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için ise 
iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile Türkçe’ye uyarlanan 
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ölçeğin orijinal ölçekte olduğu gibi tek boyuttan oluştuğu görülmüştür. Daha sonra 
DFA ile ikinci bir analiz yapılarak tek boyutlu yapının veri için kabul edilebilir düzeyde 
uyum sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.  
 

 
Şekil 2: Mutluluk Korkusu Ölçeği’ne ilişkin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen standar-
dize değerler 

Ki-kare= 14.55 df=5; RMSEA=0.15; *df=serbestlik derecesi, RMSEA= yaklaşık hataların ortalama karekökü 
 
Tablo 3: Mutluluk Korkusu Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği arasındaki ilişkilere yönelik korelasyon 
katsayıları, ortalamalar, standart sapmalar, Cronbach alfa değerleri  

Ölçekler 1 2 
1. Mutluluk Korkusu Ölçeği  -.250** 
2. Yaşam Doyumu Ölçeği -.250  
Ortalama 12.5540 7.51532 
ss 23.1920 6.24092 
Cronbach .897 .844 

**p<.01 , ss=standart sapma 
 
MKÖ’nin ölçüt geçerliliğini test etmek amacıyla Yaşam Doyumu Ölçeği kullanıla-

rak iki ölçek arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Analiz sonucunda beklenildiği gibi MKÖ ve 
YDÖ arasında olumsuz yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu bulgu Joshanloo 
(2013)’un yaptığı çalışma sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir.   

Benzer şekilde elde edilen bulguları destekler nitelikte, Gilbert ve arkadaşları. 
(2014b) yaptıkları çalışmada üzüntü ve kızgınlıktan kaçınma ve korkmanın mutluluktan 
korkmayla olumlu anlamda ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Nguyen (2012) ise yaşlan-
mayla ilişkili korkuların yaşam doyumunun olumsuz yönde yordayıcısı olduğunu sapta-
mıştır. Bununla birlikte Cohn ve arkadaşları (2009) olumlu duyguların hem yaşam 
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doyumunun hem de dayanıklılığın olumlu yönde yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşmış-
lardır. Kuppens ve arkadaşları (2008) ise 46 farklı ülkeden kişiler üzerinde yaptıkları 
çalışmada yaşam doyumunun olumsuz duyguların yokluğundan ziyade olumlu duygula-
rın varlığı ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. 

Ölçeğin güvenirliği ise iç tutarlılık katsayısını hesaplama yöntemiyle sınanmış ve 
cronbach alfa katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Bu katsayı ölçeğin güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Bu araştırmada ölçek, üniversite öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. 
Ölçeğin klinik bağlamda, travma yaşamış ya da çeşitli korkuları bulunan kişilere, özel-
likle yetişkinlere uygulanması ölçeğin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaktır. 
İnsanlar yaşamlarının belirli dönemlerinde bir takım zorluklarla karşı karşıya kalmakta-
dırlar. Kimileri bu zorluklarla başa çıkabilirken kimileri hayal kırıklığı yaşayabilmekte-
dirler. Yaşadığı zorlukların üstesinden gelebilen bu kişilerin önemli duygularından birisi 
de sorunlarla başa çıkabilmiş olmanın mutluluğudur. Bununla paralel olarak iyi oluş 
(Skok ve ark. 2006) ve mutluluk (Schiffrin ve Nelson 2010) ile algılanan stres düzeyi 
arasında anlamlı yönde ters ilişki olduğunu gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Stresli 
yaşam olaylarıyla başa çıkabilen insanların mutluluk duygusuna ulaşabileceği düşünül-
mektedir. 

Ancak bazen bu kişiler mutluluğa ulaştıklarında bu mutluluğun uzun sürmeyeceği 
konusunda endişeye kapılabilirler. Bu nedenle mutluluklarını içlerinden geldiği gibi 
yaşayamayabilir ve ifade edemeyebilirler. Bu bağlamda olumlu duyguları yaşamak ve 
ifade etmekten korkmaya ilişkin bu durumun altında yatan dinamikleri anlamaya yöne-
lik araştırmaların yararlı olacağı düşünülmektedir. Özellikle çocukluktan itibaren birey-
lerin yaşadıkları duyguların, yetişkinler tarafından vurgulanan bazı inançların ve eğlenen 
çocukların bu duygularının baskılanmaya çalışılması bu korkunun nedenleri arasında yer 
alabilir. Mauss ve arkadaşlarının (2011) mutlu olmaya çabalamanın aslında mutsuzluğa 
mı yol açtığı paradoksundan hareketle yaptıkları araştırma, mutluluğa verilen değerin 
ona ulaşıldığında daha az mutlu olmaya yol açtığını göstermiştir. Bu nedenle mutluluk 
korkusuna yönelik çalışmaların yapılması önemli olabilir. Mutluluk korkusunu ölçmeye 
yönelik ölçme aracının Türkçe’ye uyarlanmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir.  

Sonuç olarak Mutluluk Korkusu Ölçeği (MKÖ) Türk üniversite öğrencileri için ge-
çerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Elde edilen bulgulara dayanarak bu ölçeğin bireyle-
rin mutluluk korkularının belirlenmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bununla 
birlikte ölçek çalışmasının sadece üniversite öğrencileri ile yapılması sınırlılığı nedeniyle, 
farklı örneklem gruplarında psikometrik özelliklerinin incelenmesi faydalı olacaktır. 
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Mutluluk Korkusu Ölçeği 
Lütfen aşağıdaki her bir ifadenin, sizi ne derece yansıttığını, gösterilen dereceleme üzerinde 1 ile 7 arasında işaret-
leyerek belirtiniz. 
1 2 3 4 5 6 7 
Kesinlikle 
katılmıyorum 

Oldukça 
Katılmıyorum 

Biraz Katılmı-
yorum 

Kararsızım Biraz 
Katılıyorum 

Oldukça 
Katılıyorum 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

 
1.Çok neşeli olmayı tercih etmem, çünkü genellikle neşenin 
arkasından üzüntü gelir. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Ne kadar neşeli ve mutlu olursam, hayatımda o kadar kötü 
şeylerin gerçekleşeceğine inanıyorum. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Felaketler genellikle iyi şanstan sonra meydana gelir. 1 2 3 4 5 6 7 
4. Fazla eğlenmek ve keyifli olmak, kötü şeylerin olmasına neden 
olur. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Aşırı sevinç bazı kötü sonuçlar doğurur. 1 2 3 4 5 6 7 
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