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Öz 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaşam şeklinin de değiştiği aşikârdır. Teknolojik ürünlerin 
gereklilik halini aldığı günümüzde, bu durum; teknolojiye bağımlılık gibi olumsuz durumları da 
beraberinde getirmektedir. Bu olumsuz durumlardan biri de nomofobidir. Herhangi bir şekilde 
cep telefonundan mahrum kalma korkusu olan nomofobi, cep telefonunu kullanan her yaştan 
kullanıcıyı da günden güne etkilemekte ve psikolojik gerginlik yaşatabilmektedir. Tekirdağ ili 
Çorlu ilçesinde, 3 farklı kuşakta yer alan cep telefonu kullanıcılarıyla derinlemesine görüşme 
yöntemi kullanılarak, mobil telefon kullanım amaçları ve nomofobi durumları incelenmiştir. 3 
kuşakta yer alan katılımcıların hepsinin cep telefonlarını aktif şekilde kullandıkları ve hepsinde 
nomofobik durumlar olduğu görülmüştür.  
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Abstract 

With the development of technology, it is obvious that the way of life has changed. Nowadays, 
where technological products become a necessity; it brings with its negative conditions such as 
dependence on technology. One of these negative situations is nomophobia. The fear of being 
deprived of mobile phones in any way, the daily use of mobile phones of all ages using mobile 
phones and psychological tension can affect the user. In Çorlu district of Tekirdağ province, 
mobile phone usage purposes and nomophobia status were investigated by using in-depth 
interview method with mobile phone users in 3 different generations. All of the participants in 3 
generations used mobile phones actively and all of them were nomophobic. 
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GİRİŞ 

“Teknoloji ve küreselleşmeyle birlikte iletişim kanalları ve şartları da değişmektedir. 
Günümüzde cep telefonları artık olmazsa olmazlar arasında yerini almıştır. Cep telefonları 
günlük konuşmanın dışında çok farklı amaçlar için de kullanılmaktadır” (Bak vd., 2018: 1100). 
Cep telefonları da gelişen teknolojiyle birlikte farklı tasarımları beraberinde getirerek, akıllı 
telefon özelliklerine sahip olmuş ve her yaştan kullanıcının elinden düşmez hale gelmiştir. 

Sözlü, yazılı ve görsel iletişimde önemli bir boşluğu dolduran akıllı telefonlar, fiziki mesafeleri 
de ortadan kaldırarak, hayatımızın vazgeçilmez parçalarından olmuşlardır. İnternete bağlanma 
özelliği sayesinde, güncel gelişmeleri takip etme, not alma, fotoğraf çekme, mobil veri paylaşımı, 
kurumlarla ilgili işlemleri yapabilme gibi birçok faaliyeti tek platform üzerinden yapabilmekte 
ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır (Bülbül ve Tunç, 2018: 2).  

“Akıllı telefon, bir dizi ileri düzey veri kullanım ve depolama kapasitesine sahip cep telefonudur. 
1884’te Marconi tarafından ortaya konan kablosuz iletişim fikri, bugün tüm mobil donanımlarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Son dönem gelişmelerle, mobil telefonlar artık yalnızca bir diğer 
kişiyle sözlü iletişim veya kısa mesaj aracılığıyla yazılı iletişim kurmak için kullanılmamakta, 
akıllı telefon özellikleriyle çok yönlü iletişim olanakları sağlamaktadır. Cep telefonları ve akıllı 
telefonların kullanımı hayatımızı her alanda kolaylaştırırken bağımlılık ve huzursuzluk gibi bazı 
olumsuz etkiler de ortaya çıkmaktadır” (Adnan ve Gezgin, 2016: 144-145).  

“Akıllı cihazların bireylerin yaşantısına büyük kolaylıklar sağladığı bilinen bir gerçektir. Ancak 
bu cihazlarla çok uzun süreler geçirilmesi, gereğinden fazla değer ve önem verilmesi, en tehlikeli 
uyuşturucu olmayan bağımlılık türlerinden biri olan akıllı telefon bağımlılığı gibi birçok 
olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir” (Yıldırım ve Kişioğlu, 2018: 478).  

Cep telefonlarının çok fazla kullanımı sonucu; insanlarda, telefonlardan uzak kalma korkusu 
ortaya çıkmıştır. Cep telefonlarından mahrum kalma korkusuna nomofobi denmektedir (Gürsel, 
2018: 43).  

“Dijital bir hastalık olan nomofobi belirsiz bir şekilde oldukça yayılmış, hemen her bireyde 
görülebilecek bir hastalık haline gelmiştir. Kişilerin mobil cihazlara olan bağımlılığının bir 
sonucu olan nomofobi; mobil cihazlardan uzak kalındığında kişide sinir, stres veya agresif 
tavırlar gibi etkilerle belli olabilmektedir. Günümüzde teknolojinin hayatımızda bu denli önemli 
bir yeri olması, işlerimizi kolaylaştırması veyahut insanların hayatlarını sosyal medya üzerinden 
yaşamaları, bunları takip etme isteğinin uyanması ve buna bağımlı hale gelip çok kısa aralıklarla 
mobil cihazları güncelleme, yenileme istekleriyle kişiler bağımlı bireylere dönüşmüştür” (Polat, 
2017: 171).  

Cep telefonlarının kullanımı her yaş grubunda giderek artmaktadır. Kuşak farklılıkları olduğu 
bilinse de cep telefonlarının bu kuşak farklılıklarından çok fazla etkilendiği söylenemez. Şöyle ki, 
her kuşaktan insanın rahatlıkla kullanabildiği cep telefonları en eski kuşaklar için bile hayatın 
vazgeçilmez parçaları olmuşlardır. Aynı zaman aralıklarında dünyaya gelip, bulunduğu 
dönemin koşullarından etkilenen insan topluluğu olan kuşak kavramında; genellikle yaş aralığı 
dikkate alınır ve aynı yıllarda doğanlar aynı kuşağı oluştururlar. Sessiz Kuşak, Bebek Patlaması 
(Baby Boomers) Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı olarak literatürde sınıflara ayrılırlar. 
1900-1945 arası dönemde doğan insanlar; Sessiz Kuşak, 1946-1960 arası dönemde doğan insanlar; 
Bebek Patlaması (Baby Boomers) Kuşağı, 1960-1980 arası dönemde doğan insanlar; X Kuşağı, 
1980-2000 arası dönemde doğan insanlar; Y Kuşağı, 2000 yılı sonrası doğanlar da Z Kuşağı olarak 
adlandırılmaktadır (Kuyucu, 2019: 34-35).  
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Çalışmada, X, Y ve Z Kuşağında doğan cep telefonu kullanıcılarıyla derinlemesine görüşme 
yapılarak, cep telefonlarının hayatlarına yükledikleri anlamlarının yanı sıra nomofobik 
durumları incelenmiştir.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Yapılan literatür taraması sonucunda, nomofobi üzerine birçok çalışma yapıldığı görülmüştür. 
Çocuklardan yaşlılara kadar her kesimden birey ve öğrenciler üzerinde yapılan araştırmalarda 
nomofobinin insan üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

Bir araştırmada; İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. ve 4. Sınıfında okuyan, 
akıllı telefon ve mobil internet kullanıcısı öğrencilerden basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle 
seçilen 312 öğrenciye, nomofobi ölçeği, anket vasıtasıyla uygulanmıştır. Nomofobinin 
öğrencilerin akademik başarısına etkisinin araştırılması amacıyla yapılan çalışmada, 
nomofobinin üniversite öğrencileri arasında önemli bir sorun oluşturduğu, büyük çoğunluğunun 
nomofobik olduğu ve günde 6 saatten fazla akıllı telefonla zaman geçirdikleri görülmüştür 
(Erdem vd., 2016).  

Y Kuşağı hemşirelik öğrencilerinin, yaşantılarında, mobil telefonların yükledikleri anlamı 
belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmada, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir devlet 
üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünde öğrenim gören, mobil telefonu 
olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 20 öğrenci ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. 
Hemşirelik öğrencilerinin mobil telefonları en fazla sosyalleşme ve eğlence amacıyla 
kullandıkları, bunun yanı sıra büyük çoğunluğunun kendilerini mobil telefon bağımlısı olarak 
gördükleri ve telefonlarından uzaklaştıklarında kötü hissettikleri görülmüştür (Bilgiç vd., 2017).  

Bir çalışmada; Burdur, Isparta ve Antalya illerinde çalışanların mobil telefon kullanım ve mobil 
bağımlılık düzeyleri faktör ve regresyon metotları kullanılarak analiz edilmiştir (Fidan, 2018).  

Başka bir araştırmada, Bitlis Eren Üniversitesi’nde öğrenim gören 343 öğrenciye anket 
uygulanmıştır. Basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen öğrencilere uygulanan anket 
sonucunda, öğrencilerin kişilik özellikleri ile akıllı telefon bağımlılığı ve sosyal medya 
kullanımları arasında istatistikî açıdan anlamlı ilişkiler bulunduğu, ayrıca sosyal medya 
kullanımının akıllı telefon bağımlılığını artırdığı tespit edilmiştir (Işık ve Kaptangil, 2018).  

Bir çalışmada, Selçuk Üniversitesi’nde eğitim gören 300 öğrenciye nomofobi ölçeği ve uyku 
erteleme ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin nomofobi ile uyku erteleme davranışı arasındaki 
ilişkinin incelendiği bu araştırmada, telefon bağımlılığı arttıkça öğrencilerin uykularını ertelediği 
görülmüştür (Yorulmaz vd., 2018).  

Başka bir çalışmada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan 2 ortaokulda, 2015-2016 eğitim-
öğretim yılı bahar döneminde, 5. ve 6. sınıfta okuyan 156 öğrenciye Akıllı Telefon Bağımlılık 
Ölçeği (ATBÖ) uygulanarak, akıllı telefon kullanım durumları ve bağımlılık düzeyleri tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, erkeklerin kadınlara göre daha çok akıllı telefon 
bağımlısı olduğu görülmüştür (Durak ve Seferoğlu, 2018).  

Ön lisans öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin akıllı telefon kullanım alışkanlıkları, akıllı telefon 
kullanım deneyimleri ve akıllı telefon amaçlarına göre nasıl değişiklik gösterdiğini belirlemek 
için, 439 ön lisans öğrencisine kişisel bilgi formu ve nomofobi ölçeği uygulanmıştır. Araştırma 
sonucunda, gün içerisinde akıllı telefonu kontrol etme sayısı ile nomofobi arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu, akıllı telefonu gündemi takip etmek, akademik amaçlar ve oyun oynamak için 
kullanmanın nomofobi düzeyini etkilemediği görülmüştür (Sırakaya, 2018).  
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Bir çalışmada, Türkiye’de Z Kuşağında nomofobinin yaygınlığını ortaya koymak amacıyla, lise 
ve üniversite öğrencilerinden oluşan iki farklı örneklem üzerinde anket uygulanmıştır. 173 kişiye 
uygulanan anket ile Z Kuşağında akıllı telefon bağımlılığının cinsiyete, öğrenim düzeyine ve 
sosyo-ekonomik duruma göre değişkenlik gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. 
Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyinin lise öğrencilerine, kadınların nomofobi düzeyinin 
de erkeklere göre yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Sarıoğlu, 2019).  

3 farklı kuşakta yer alan cep telefonu kullanıcılarına, derinlemesine görüşme yöntemi 
uygulanarak, cep telefonu kullanım ve nomofobi durumları üzerine bir çalışmanın literatürde 
olmadığı görülmüştür. Literatüre bu konuda katkıda bulunmak amacıyla; X, Y ve Z Kuşağında 
bulunan 60 kullanıcıyla derinlemesine görüşme yapılmıştır.  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma nitel araştırma desenindedir. Nitel araştırmalar; insan ve grup davranışlarının 
“niçin”ini anlamaya yöneliktir. Toplumsal olayları, kişilerin duygularını, tecrübelerini, algılarını, 
yargılarını doğal ortamında inceleyerek, kavram geliştirmeyi ve kuram oluşturmayı hedefler 
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2011: 24).  

Verilerin toplanmasında derinlemesine görüşme yöntemi uygulanmıştır. “Derinlemesine 
görüşme, araştırılan konunun bütün boyutlarını kapsayan, daha çok açık uçlu soruların 
sorulduğu ve detaylı cevapların alınmasına imkân veren, yüz yüze, bire bir görüşülerek bilgi 
toplanmasına imkân veren bir veri toplama tekniğidir. Karşıdaki kişinin duygu, bilgi, tecrübe ve 
gözlemlerine görüşme yoluyla ulaşılır” (Tekin, 2006:101).  

“Toplumsal araştırmalarda en çok kullanılan tekniklerden biri de görüşme (mülakat) tekniğidir. 
Teknik olarak niteliksel araştırma vasfında olan görüşme iletişim araştırmalarında yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Tekniğin çıkış noktası, “insanların ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsan 
onlara sor” ilkesidir. Ayrıca dilin kullanımı toplumsal bir eylemdir. Görüşmelerdeki cümlelerin 
tamamı, yanlış veya doğru olarak değerlendirilmez. Onların her biri bir toplumsal etkinlik, bir 
öznenin/eyleyicinin (aktörün) eylemi olarak değerlendirilir” (Geray, 2011: 166).  

Araştırılan konu hakkında ilgili kişilerden çeşitli sorular yardımıyla bilgi almak amacıyla 
uygulanan görüşme tekniğinde belirli bir düzen vardır. Mülakat cetveli hazırlanarak yüz yüze 
yapılan görüşme, çeşitli araçlarla kayıt altına alınır. Bu teknik, araştırılan konunun derinlemesine 
anlaşılmasında etkili olsa da önceden araştırma konusuyla ilgili sorular hazırlanmadan mülakat 
yapılması etkisini azaltmaktadır (Bal, 2012: 142). Mülakat yapılan kişinin güvenini kazanmak ve 
etkili iletişim sayesinde gerekli bilgilere ulaşabilmek adına görüşme yapılmadan önce hazırlıklı 
gelmek bu açıdan önemlidir.  

“İnsan yaşamında, görüşmenin, önemli ve o kadar da eski bir yeri vardır. Görüşme, bireylerin, 
çeşitli konulardaki bilgi düşünce, tutum ve davranışları ile bunların olası nedenlerinin 
öğrenilmesinde en kestirme yol olarak kullanılagelmiştir” (Karasar, 2009: 166).  Bir yönüyle yüz 
yüze anket yöntemi ile bilgi toplamaya benzeyen görüşme yönteminde uygulanma açısından 
farklılıklar vardır ve ankete göre görüşmecinin rolü daha anlamlıdır (İslamoğlu, 2011: 190).  

“Görüşme yöntemi toplum bilimlerinin (sosyoloji, psikoloji, tarih eğitimi, antropoloji vb.) bilim 
alanlarında toplumun görüş ve düşüncelerini incelemeyi amaçlayan alan araştırmalarında 
kullanılmaktadır” (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2011: 155).  

Veri toplama aracı olarak, görüşme sürecinde yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Toplam 60 kişiyle, 04.03.2019-04.04.2019 tarihleri arasında, derinlemesine görüşme yapılmıştır. 
Görüşmelerin gizli tutulacağı taahhüt edilmiştir. Önceden belirlenen saatte, sessiz bir ortamda, 
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her kişiyle ortalama 30 dakika tek tek ve yüz yüze görüşme yapılmıştır. Bütün katılımcılarla 
gönüllü olarak gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi 
ile çözümlenmiştir. Verilen cevaplar kategorilerine ayrılarak, anlamlandırılmış ve 
yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında aşağıdaki 3 soru sorularak görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Soru: Cep telefonu kullanım amacınız nelerdir?  

Soru: Cep telefonu kullanım süresi ve kontrol sıklığınız nedir? (Günlük cep telefonu kullanım 
süresi, cep telefonunu kontrol etme sıklığı) 

Soru: Cep telefonundan mahrum kalma korkusu (nomofobi) yaşıyor musunuz? Nomofobi 
durumları yaşıyorsanız, bu nomofobi belirtilerinin neler olduğunu belirtir misiniz? 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Cep telefonu kullanımı her kuşakta etkin olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmayla birlikte; X, Y 
ve Z Kuşağında bulunan cep telefonu kullanıcılarının, cep telefonu kullanım amaçları ve 
nomofobi durumları, derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak incelenmiştir.  

 

Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın evrenini, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde X, Y ve Z kuşağında olan cep telefonu 
kullanıcıları, örneklemini ise basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen X, Y ve Z Kuşağındaki 
gönüllü 60 cep telefonu kullanıcısı oluşturmaktadır. Araştırma; X, Y ve Z Kuşağında yer alan, her 
kuşaktan 20 katılımcının toplamda da 60 katılımcının verdiği cevaplarla sınırlıdır.  

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırmaya Katılan Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan X, Y ve Z Kuşağı katılımcıların demografik özellikleri tablolar halinde 
sunulmuştur.  

X Kuşağındaki Katılımcıların Demografik Özellikleri 

1960-1980 yılları arasında doğan, X Kuşağında bulunan 20 katılımcının demografik özellikleri 
Tablo 1’de gösterilmiştir. Katılımcıların %60,0’lık (12) oranda erkek, %30,0’lık (6) oranda 1960-
1966 yılları arası doğumlu, %85,0’lık (17) oranda evli, %30,0’lık (6) oranda lisans mezunu, 
%20,0’lık (4) oranda emekli oldukları dikkati çekmektedir.  

Y Kuşağındaki Katılımcıların Demografik Özellikleri 

1980-2000 yılları arasında doğan, Y Kuşağında bulunan 20 katılımcının demografik özellikleri 
Tablo 2’de gösterilmiştir. Katılımcıların %55,0’lık (11) oranda erkek, %40,0’lık (8) oranda 1980-
1986 yılları arası doğumlu, % 70.0’lık (14) oranda evli, % 35.0’lık (7) oranda lisans mezunu ve % 
20.0’lık (4) oranda işçi oldukları göze çarpmaktadır. 
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Tablo 1: X Kuşağındaki Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Bilgiler n % 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

 

12 

8 

 

60.0 

40.0 

Doğum Tarihi 

1960-1966 

1967-1973 

1974-1980 

 

6 

7 

7 

 

30.0 

35.0 

35.0 

Medeni Durum 

Evli 

Bekâr 

Boşanmış (Dul) 

 

17 

1 

2 

 

85.0 

5.0 

10.0 

Eğitim Durumu 

Ortaokul 

Lise 

Ön Lisans 

Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

 

2 

5 

4 

6 

2 

1 

 

10.0 

25.0 

20.0 

30.0 

10.0 

5.0 

Mesleği 

Öğrenci 

Ev Hanımı 

İşçi 

Memur 

Özel Sektör Çalışanı 

Esnaf 

Emekli 

 

2 

4 

3 

2 

2 

3 

4 

 

10.0 

20.0 

15.0 

10.0 

10.0 

15.0 

20.0 
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Tablo 2: Y Kuşağındaki Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Bilgiler n % 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

 

11 

9 

 

55.0 

45.0 

Doğum Tarihi 

1980-1986 

1987-1993 

1994-2000 

 

8 

5 

7 

 

40.0 

25.0 

35.0 

Medeni Durum 

Evli 

Bekâr 

Boşanmış (Dul) 

 

14 

5 

1 

 

70.0 

25.0 

5.0 

Eğitim Durumu 

Ortaokul 

Lise 

Ön Lisans 

Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

 

1 

3 

5 

7 

3 

1 

 

5.0 

15.0 

25.0 

35.0 

15.0 

5.0 

Mesleği 

Öğrenci 

Ev Hanımı 

İşçi 

Memur 

Özel Sektör Çalışanı 

Esnaf 

 

6 

3 

4 

3 

2 

2 

 

30.0 

15.0 

20.0 

15.0 

10.0 

10.0 

 

Z Kuşağındaki Katılımcıların Demografik Özellikleri 

2000 yılı sonrasında doğan, Z Kuşağında bulunan 20 katılımcının demografik özellikleri Tablo 
3’de gösterilmiştir. Katılımcıların %65,0’lık (13) oranda erkek, %60,0’lık (12) oranda 2000-2003 
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yılları arası doğumlu, %90,0’lık (18) oranda bekâr, % 90.0’lık (18) oranda lise mezunu ve % 90.0’lık 
(18) oranda öğrenci oldukları dikkati çekmektedir.  

Tablo 3: Z Kuşağındaki Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Demografik Bilgiler n % 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

 

13 

7 

 

65.0 

35.0 

Doğum Tarihi 

2000-2003 

2004-2007 

2008 sonrası 

 

12 

6 

2 

 

60.0 

30.0 

10.0 

Medeni Durum 

Evli 

Bekâr 

 

2 

18 

 

10.0 

90.0 

Eğitim Durumu 

Ortaokul 

Lise 

 

2 

18 

 

10.0 

90.0 

Mesleği 

Öğrenci 

Ev Hanımı 

İşçi 

 

18 

1 

1 

 

90.0 

5.0 

5.0 

 

Katılımcıların Görüşme Formu Sorularına Verdiği Yanıtların İncelenmesi 

X, Y ve Z Kuşağında bulunan katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda; cep telefonu 
kullanım durumları ile kullanım süresi ve kontrol sıklığı ayrıca cep telefonundan mahrum kalma 
korkusu (nomofobi) yaşayıp yaşamadıkları, nomofobi durumları yaşıyorlarsa bu nomofobi 
belirtilerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Katılımcıların Cep Telefonu Kullanımına Dair Verdikleri Cevapların İncelenmesi 

Katılımcılara cep telefonu kullanım amaçlarının ne olduğu sorulmuş ve alınan cevaplar tablolar 
halinde sunulmuştur. Katılımcıların hepsi akıllı cep telefonuna sahip olduklarını ve bu 
teknolojinin getirdiği yenilikleri takip ederek, birçok amaç için cep telefonlarını kullandıklarını 
belirtmiştir. X, Y ve Z Kuşağında bulunan toplam 60 katılımcı da cep telefonları aracılığıyla Tablo 
4’te gösterilen amaçlar için akıllı telefonlarını kullandıklarını dile getirmişlerdir. Aynı amaçlar 
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için akıllı telefonlarını kullanan katılımcıların, sadece öncelik sırası olarak farklı şekillerde 
kullandıklarını ifade ettikleri göze çarpmaktadır. 

Tablo 4: Katılımcıların Cep Telefonu Kullanım Amaçları 

Öncelik 
Sıralaması 

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

1. Gündemi takip etmek Gündemi arkadaşlarla 
paylaşmak, arkadaşlarla 
iletişim kurmak 

Sosyal medya kullanma 

2. E-posta kontrolü 
yapmak 

Gündemi takip etmek Oyun oynamak 

3. İnternetten bilgi aramak Sosyal medya kullanma TV izleme 

4. Gündemi arkadaşlarla 
paylaşmak, arkadaşlarla 
iletişim kurmak 

Oyun oynamak Müzik/radyo dinleme 

5. Sosyal medya kullanma Ses, fotoğraf ve video 
paylaşımı 

İnternetten bilgi aramak 

6. Ses, fotoğraf ve video 
paylaşımı 

E-posta kontrolü 
yapmak 

Ses, fotoğraf ve video 
paylaşımı 

7. SMS gönderme Görüntülü konuşma Görüntülü konuşma 

8. Görüntülü konuşma TV izleme Can sıkıntısını gidermek, 
boş zamanı 
değerlendirmek 

9. Müzik/radyo dinleme İnternetten bilgi aramak Gündemi arkadaşlarla 
paylaşmak, arkadaşlarla 
iletişim kurmak 

10. TV izleme Müzik/radyo dinleme SMS gönderme 

11. Oyun oynamak Can sıkıntısını 
gidermek, boş zamanı 
değerlendirmek 

E-posta kontrolü 
yapmak 

12. Can sıkıntısını 
gidermek, boş zamanı 
değerlendirmek 

SMS gönderme Gündemi takip etmek 
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Katılımcıların Cep Telefonu Kullanım Süresi ve Kontrol Sıklığına Dair Verdikleri 
Cevapların İncelenmesi 

Katılımcılara cep telefonu kullanım süresi ve kontrol sıklıklarının ne olduğu sorulmuş ve 
verdikleri cevaplar tablolar halinde açıklanmıştır. Tablo 5’teki bilgiler ışığında 
değerlendirildiğinde; X, Y ve Z Kuşağında bulunan katılımcıların telefonlarını gün içerisinde 
belli aralıklarla kontrol ettikleri ve telefonlarını aktif olarak kullandıkları görülmektedir.    

Tablo 5: Katılımcıların Cep Telefonu Kullanım Süresi ve Kontrol Etme Durumları 

Kullanım Süreleri 
ve Kontrol Sıklıkları 

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

Günlük Kullanım 
Süresi 

n % n % n % 

1 saatten az 2 10.0 1 5.0 0 0.0 

1-3 saat 5 25.0 3 15.0 2 10.0 

4-6 saat 8 40.0 6 30.0 5 25.0 

7-9 saat 2 10.0 5 25.0 6 30.0 

10 saatten fazla 3 15.0 5 25.0 7 35.0 

Toplam 20 100.0 20 100.0 20 100.0 

Kontrol Etme Süresi  n % n % n % 

Her 5 dakikada bir 1 5.0 2 10.0 4 20.0 

Her 10 dakikada bir 2 10.0 3 15.0 3 15.0 

Her 20 dakikada bir 3 15.0 4 20.0 2 10.0 

Her 30 dakikada bir 3 15.0 6 30.0 5 25.0 

Her saatte bir 6 30.0 3 15.0 3 15.0 

2-3 saatte bir 5 25.0 2 10.0 3 15.0 

Toplam 20 100.0 20 100.0 20 100.0 

 

Katılımcıların Cep Telefonlarından Mahrum Kalma Korkusu (Nomofobi) Yaşayıp 
Yaşamadığı, Nomofobi Durumları Varsa Belirtilerinin Neler Olduğuna Dair Verdikleri 
Cevapların İncelenmesi 

Katılımcılara cep telefonundan mahrum kalma korkusu (nomofobi) yaşayıp yaşamadığı, 
nomofobi durumları yaşıyorlarsa bu nomofobi belirtilerinin neler olduğu sorulmuş ve verdikleri 
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cevaplar tablolar halinde sunulmuştur. Tablo 6’da katılımcıların nomofobi durumları 
incelendiğinde; X, Y ve Z Kuşağında bulunan katılımcıların aynı nomofobik durumlarla karşı 
karşıya kaldıkları görülmektedir. Öncelik sıralaması yapılarak, en fazla hangi durumların etkili 
olduğu değerlendirildiğinde; Y ve Z Kuşağında bulunanların akıllı telefonu kaybetme, yerini 
bulamama, kapsama alanı dışında bulunma, kontörün bitmesi durumlarında daha fazla endişe 
duydukları dikkati çekmektedir.  

Tablo 6: Katılımcıların Nomofobi Durumları 
Öncelik 
Sıralaması  

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

1. Akıllı telefonla çok fazla 
vakit geçirme 

Akıllı telefonu 
kaybetme, yerini 
bulamama, yakın bir 
yerde olmaması, 
kapsama alanı dışında 
bulunması, kontörünün 
bitmesi, şarjın bitmesi 
durumlarında büyük 
endişe duyma 

Akıllı telefonu 
kaybetme, yerini 
bulamama, yakın bir 
yerde olmaması, 
kapsama alanı dışında 
bulunması, kontörünün 
bitmesi, şarjın bitmesi 
durumlarında büyük 
endişe duyma 

2. Şarj aletlerini devamlı 
yanında bulundurma 

Yüz yüze iletişim yerine 
akıllı cihazlarla iletişim 
kurma 

Akıllı telefonu gün 
boyunca hiç kapatmama, 
telefonla uyuma 

3. Akıllı telefonu 
kaybetme, yerini 
bulamama, yakın bir 
yerde olmaması, 
kapsama alanı dışında 
bulunması, kontörünün 
bitmesi, şarjın bitmesi 
durumlarında büyük 
endişe duyma 

Akıllı telefonu gün 
boyunca hiç kapatmama, 
telefonla uyuma 

Sürekli telefonu kontrol 
etme, mesaj ya da arama 
olup olmadığına bakma 

4. Yüz yüze iletişim yerine 
akıllı cihazlarla iletişim 
kurma 

Sürekli telefonu kontrol 
etme, mesaj ya da arama 
olup olmadığına bakma 

Mobil cihaz kullanımına 
izin verilmeyen 
yerlerden uzak kalma 

5. Akıllı telefonu gün 
boyunca hiç kapatmama, 
telefonla uyuma 

Akıllı telefonla çok fazla 
vakit geçirme 

Yüz yüze iletişim yerine 
akıllı cihazlarla iletişim 
kurma 

6. Sürekli telefonu kontrol 
etme, mesaj ya da arama 
olup olmadığına bakma 

Mobil cihaz kullanımına 
izin verilmeyen 
yerlerden uzak kalma 

Şarj aletlerini devamlı 
yanında bulundurma 

7. Mobil cihaz kullanımına 
izin verilmeyen 
yerlerden uzak kalma 

Şarj aletlerini devamlı 
yanında bulundurma 

Akıllı telefonla çok fazla 
vakit geçirme 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Teknolojinin ilerlemesi ve küreselleşmenin sonucu olarak cep telefonlarının gerekliliği giderek 
artmakta ve olmazsa olmazların başında yer almaktadır. Birçok amaç için kullanılan cep 
telefonlarından mahrum kalma korkusu diye bilinen nomofobi de teknolojiye bağımlılığın bir 
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sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Modern çağın hastalığı şeklinde adlandırılan nomofobi 
günümüzde her nesilden bireyleri etkilemekte ve bu hastalığın belirtilerini taşıyan bireylerin 
sayısı da günden güne artmaktadır. Yapılan birçok araştırma da bu hususu destekler niteliktedir.  

Yapılan literatür taramaları, nomofobi konusunda birçok çalışmanın bulunduğunu ve 
nomofobinin her kesimden bireyi etkisi altına aldığını göstermektedir. X, Y ve Z Kuşağında 
bulunan üç neslin telefon kullanım ve nomofobi durumlarını nitel araştırma yöntemleriyle 
inceleyen bir araştırmanın olmayışından dolayı bu çalışmanın yapılmasına gereksinim 
duyulmuştur.  

Araştırmanın evrenini, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde X, Y ve Z kuşağında olan cep telefonu 
kullanıcıları, örneklemini ise basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen X, Y ve Z Kuşağındaki 
gönüllü 60 cep telefonu kullanıcısı oluşturmaktadır. Araştırma; X, Y ve Z Kuşağında yer alan, her 
kuşaktan 20 katılımcının toplamda da 60 katılımcının verdiği cevaplarla sınırlıdır. Veri toplama 
aracı olarak, görüşme sürecinde yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplam 60 kişiyle, 
04.03.2019-04.04.2019 tarihleri arasında, derinlemesine görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin gizli 
tutulacağı taahhüt edilmiştir. Önceden belirlenen saatte, sessiz bir ortamda, her kişiyle ortalama 
30 dakika tek tek ve yüz yüze görüşme yapılmıştır. Bütün katılımcılarla gönüllü olarak 
gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 
çözümlenmiştir. Verilen cevaplar kategorilerine ayrılarak, anlamlandırılmış ve yorumlanmıştır. 
Araştırma kapsamında 3 soru sorularak görüşme gerçekleştirilmiştir.  

1960-1980 yılları arasında doğan, X Kuşağında bulunan 20 katılımcının demografik özelliklerine 
bakıldığında; %60,0’lık (12) oranda erkek, %30,0’lık (6) oranda 1960-1966 yılları arası doğumlu, 
%85,0’lık (17) oranda evli, %30,0’lık (6) oranda lisans mezunu, %20,0’lık (4) oranda emekli 
oldukları dikkati çekmektedir.  

1980-2000 yılları arasında doğan, Y Kuşağında bulunan 20 katılımcının demografik özellikleri 
incelendiğinde; %55,0’lık (11) oranda erkek, %40,0’lık (8) oranda 1980-1986 yılları arası doğumlu, 
%70,0’lık (14) oranda evli, %35,0’lık (7) oranda lisans mezunu ve %20,0’lık (4) oranda işçi 
oldukları göze çarpmaktadır. 2000 yılı sonrasında doğan, Z Kuşağında bulunan 20 katılımcının 
demografik özelliklerine bakıldığında; %65,0’lık (13) oranda erkek, %60,0’lık (12) oranda 2000-
2003 yılları arası doğumlu, % 90.0’lık (18) oranda bekâr, % 90.0’lık (18) oranda lise mezunu ve % 
90.0’lık (18) oranda öğrenci oldukları dikkati çekmektedir.  

X, Y ve Z Kuşağında bulunan katılımcılara, cep telefonu kullanım durumları ile kullanım süresi 
ve kontrol sıklığı ayrıca cep telefonundan mahrum kalma korkusu (nomofobi) yaşayıp 
yaşamadıkları, nomofobi durumları yaşıyorlarsa bu nomofobi belirtilerinin neler olduğu 
derinlemesine mülakat yöntemi aracılığıyla sorulmuştur. 

Katılımcılara, cep telefonu kullanım amaçlarının ne olduğu sorulduğunda; her kuşaktaki 
katılımcılar, telefonun bütün özelliklerinden istifade ettiklerini belirtmişlerdir. Gündemi takip 
etmek, e-posta kontrolü yapmak, internetten bilgi aramak, gündemi arkadaşlarla paylaşmak, 
arkadaşlarla iletişim kurmak, sosyal medya hesaplarını kullanmak, ses, fotoğraf, video paylaşımı 
yapmak, SMS göndermek, görüntülü konuşmak, müzik/radyo dinlemek, TV izlemek, oyun 
oynamak, can sıkıntısını geçirmek ve boş vakitlerini değerlendirmek adına cep telefonlarını 
kullandıklarını belirtmişlerdir. X Kuşağındaki katılımcılar gündemi takip etmek, Y Kuşağındaki 
katılımcılar gündemi arkadaşlarla paylaşmak, arkadaşlarla iletişim kurmak, Z Kuşağındaki 
katılımcılar ise sosyal medya hesaplarını kullanmak öncelikli olmak üzere cep telefonlarını 
kullandıklarını dile getirmişlerdir.  

Katılımcılara cep telefonu kullanım süresi ve kontrol sıklıklarının ne olduğu sorulduğunda; X, Y 
ve Z Kuşağındaki katılımcıların telefonlarını gün içerisinde belli aralıklarla kontrol ettikleri ve 
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telefonlarını aktif olarak kullandıkları görülmektedir. X Kuşağındaki katılımcıların; %40,0’lık (8) 
büyük kısmı günde 4-6 saat arası günlük cep telefonunu kullandıklarını ve %30,0’lık (6) büyük 
kısmı her saatte bir cep telefonlarını kontrol etme ihtiyacı hissettiklerini ifade etmişlerdir. Y 
Kuşağındaki katılımcıların; %30,0’lık (6) büyük kısmı günde 4-6 saat arası günlük cep telefonu 
kullandıklarını ve %30,0’lık (6) büyük kısmı her yarım saatte bir cep telefonlarını kontrol etme 
ihtiyacı hissettiklerini dile getirmişlerdir. Z Kuşağındaki katılımcıların; %35,0’lık (7) büyük kısmı 
günde 10 saatten fazla günlük cep telefonu kullandıklarını ve %25,0’lık (5) büyük kısmı her yarım 
saatte bir cep telefonlarını kontrol etme ihtiyacı hissettiklerini belirtmişlerdir.  

Katılımcılara cep telefonundan mahrum kalma korkusu (nomofobi) yaşayıp yaşamadığı, 
nomofobi durumları yaşıyorlarsa bu nomofobi belirtilerinin neler olduğu sorulduğunda; X, Y ve 
Z Kuşağında bulunan katılımcıların aynı nomofobik durumlarla karşı karşıya kaldıkları 
görülmüştür. Akıllı telefonla çok fazla vakit geçirme, şarj aletlerini devamlı yanında 
bulundurma, akıllı telefonu kaybetme, yerini bulamama, yakın bir yerde olmaması, kapsama 
alanı dışında bulunması, kontörünün bitmesi, şarjın bitmesi durumlarında büyük endişe duyma, 
yüz yüze iletişim yerine akıllı cihazlarla iletişim kurma, akıllı telefonu gün boyunca hiç 
kapatmama, telefonla uyuma, sürekli telefonu kontrol etme, mesaj ya da arama olup olmadığına 
bakma, mobil cihaz kullanımına izin verilmeyen yerlerden uzak kalma gibi nomofobik 
durumlarla karşılaştıkları dile getirilmiştir. X Kuşağındaki katılımcılar akıllı telefonla çok fazla 
zaman geçirme, Y ve Z Kuşağındaki katılımcılar ise akıllı telefonu kaybetme, yerini bulamama, 
yakın bir yerde olmaması, kapsama alanı dışında bulunması, kontörünün bitmesi, şarjın bitmesi 
durumlarında büyük endişe duyma şeklinde nomofobik durumları öncelikli olarak yaşadıklarını 
belirtmişlerdir.  

X, Y ve Z Kuşağında bulunan katılımcıların derinlemesine görüşme yöntemiyle cep telefonu 
kullanım ile nomofobi durumlarının incelendiği bu çalışmayla; üç kuşağın da cep telefonlarını 
aktif kullandıkları, cep telefonlarını belirli aralıklarla kontrol etme isteği duydukları, aynı 
nomofobik durumlarda bulundukları görülmüştür.  

Çağımızın hastalığı olan nomofobinin olumsuz etkileri unutulmamalı, bununla ilgili önlemler 
alınmalıdır. Nomofobi rahatsızlığının temelinde yatan cep telefonundan uzak kalma korkusunu 
yenebilmek adına birinci öncelikli olarak cep telefonuyla geçirilen sürenin kısaltılmasının 
gerektiği görülmektedir. Bunun yanı sıra uyku evresinin; insanın gelişiminin ve rahatlama 
durumunun en yoğun yaşandığı evre olduğu düşünülerek, yatmadan önce cep telefonlarının 
başka bir yere konmasının uygun olacağı unutulmamalıdır. En büyük sıkıntılardan biri olan cep 
telefonuna sürekli bakma ve sürekli kontrol etme takıntısı da cep telefonunun sesinin artırılarak 
bir nebze de olsa önüne geçileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı kuşaklarda daha fazla 
katılımcının içinde yer alacağı nitel araştırmalar arttırılmalı ve literatüre daha kapsamlı 
çalışmalar kazandırılmalıdır.  
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Öz 

Eski çağlardan günümüze çeşitli toplumların mimarisinde kullanılan kubbe, Türk-İslam 
mimarlığının karakteristiğini yansıtan en önemli yapı elemanlarından birisidir. Karahanlı 
çağından bu yana gelişen farklı türdeki Türk mimarlık örneklerinde mekân ve örtü sistemi 
geleneğinde, Türk mimarları 15. yüzyıldan itibaren kubbeyi bir örtü elemanı olmaktan çıkararak 
Osmanlı mimarlığının simgesi haline getirmişlerdir. Özellikle 16. yüzyıl Klasik Osmanlı 
mimarlığında Mimar Sinan tasarımlarıyla en görkemli haline ulaşan kubbe mimarisi, Geç 
Osmanlı dönemi yapılarında da önemini korumuştur. Yapımında taş, tuğla, ahşap ve demir gibi 
çeşitli malzeme ile tekniklerin kullanıldığı kubbeler, ahşap örtü sistemine sahip 19. yüzyıl 
camilerinin bazılarında destekli ya da desteksiz olarak bağdadi teknikle inşa edilmişlerdir. İç 
yüzeyi bağdadi sıvalı ahşap iskeletli kubbeler olumsuz hava koşullarından korunmak için 
dışarıdan ya kurşun kaplanmıştır ya da kiremit kaplı kırma çatı altına gizlenmiştir. Destekli 
bağdadi kubbeli 19. yüzyıl İstanbul camilerini konu alan bu incelemede, mimarlık tarihi 
yazımında fazla önem verilmemiş bağdadi teknik ve bu tekniğin uygulandığı İstanbul camileri 
değerlendirilecektir.  
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Abstract 

The dome, which was used in the overlay system of architecture of different nations in different 
parts of the world since the ancient ages, has been one of the most important structural elements 
reflecting the characteristics of Turkish-Islamic architecture. Since the 15th century, Turkısh 
architects have transformed the dome from the cover of the Ottoman architecture in the tradition 
of space and cover system in different kinds of Turkish architecture that have developed since 
the Karahan period. In the classical Ottoman period, the dome architecture, which reached its 
most magnificent structure in terms of structure and dimension with the designs of Mimar Sinan, 
continued to be important in the late Ottoman period buildings. The domes in which various 
materials and techniques such as stone, brick, wood and iron were used in construction were 
built in some mosques in which the wooden cover system was preferred. This technique consists 
of the laths which are applied to the wooden dome skeleton at certain intervals and the bonded 
plaster mortar applied on the surface by filling the gaps. Bağdadi domes are built with or without 
support. In this direction, the aim of the study is to examine the mosques with a high degree of 
importance and the supported domed mosques in which this technique is applied. Although the 
aforementioned structures are included in the existing publications, there is no sufficient and 
collective publication on the top cover systems of the mosques.  
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GİRİŞ 

Yüzyıllar boyunca çeşitli devletlerin hâkimiyeti altına almak istediği İstanbul, 1453 yılında Fatih 
Sultan Mehmet’in fethinden sonra Osmanlı mimarisi için en önemli şehir olmuştur. Günümüzde, 
Asya’nın kuzey batısından Maveraünnehir’e kadar izleri sürülen, ardından Yakındoğu’ya ve 
Anadolu’ya ve onun ötesinde Balkanlar’a kadar yayılan Türk Kültür ve sanatının genetik kodları 
ile şekillenen, gelişen Türk mimarlığı mimar Sinan'ın mimarbaşı olduğu 16. yüzyılda 
klasisizmine ulaşmıştır. Ukrayna'dan Hicaz'a, Avusturya'dan İran'a kadar geniş bir coğrafyada 
yollar, köprüler, hanlar, camiler, medreseler vb. gibi büyük programlı yapı ve imar faaliyetini 
yürüten ve bu işlevini 19. yüzyıla kadar koruyacak olan Hassa Mimarları bu dönemde korporatif 
(lonca) bir düzene kavuşturulmuştu. (Başkan, 1988: 54) 

18. yüzyılda Lale Devri ile başlayıp 19. yüzyılda devam eden modernleşme hareketiyle Avrupa’yı 
örnek alan Osmanlı’da başkent İstanbul selâtin camilerinin kuzey cepheleri değişim içindedir. 
(Alidost, 2009: 294) Klasik dönem plan anlayışının devam ettiği camiler, kubbe örtülü kare harim 
ve kuzeyinde yer alan genellikle doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen olarak son cemaat yerinin 
üst katına yerleştirilen hünkâr kasırlarından oluşmaktadır. Bu eklenti 19. yüzyıl İstanbul selatin 
camilerinin en belirgin özelliği olmuştur. (Okçuoğlu, 2014: 129) 

Çeşitli toplumların mimarisinde farklı yapı türlerinin üst örtü sisteminde kullanılan kubbe, 
Osmanlı klasik dönem mimarisinde olduğu gibi 19. yüzyıl İstanbul camilerinde de en çok tercih 
edilen yapı elemanı olmuştur. Taş, tuğla, ahşap ve demir gibi farklı malzemeler kullanılarak 
oluşturulan kubbe mimarisi içinde ahşap iskelet üzerine özel bir sıvanın uygulandığı bağdadi 
teknikli kubbeler konumuzu oluşturmaktadır. İncelenen yayınlar ve araştırmalarda bağdadi 
kubbe; ahşap kubbe, gizli kubbe, yalancı kubbe, sembolik ya da simgesel kubbe olarak da 
adlandırılmıştır. Bağdadi teknik, ahşap iskelet yapılarda dikme aralarına 1-2 cm aralıkla yatay 
olarak çakılmış çıta (ya da lata) ile bu sıva taşıyıcı ahşap çıtaların üzerine sürülen ve arasına 
girerek yüzeye tutunan bağdadi sıva harcından oluşur. (Sözen ve Tanyeli, 1986: 33; Ersoy, 1997: 
180)  

 
Fotoğraf 1. Bağdadi kubbe iç görünüm 
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Daha ayrıntılı ele alırsak bağdadi sıva; mevcut veya yeniden yapılmış ağaç veya madeni taşıyıcı 
konstrüksiyonlar üzerine 20x20 mm veya 25x15 mm en kesitli çıtalar çakılıp, bu çıtalı kısımlara 
yapılan sıvalara denir. Bu harca kil, su, kum, kireç, ot, çöp, saman, tuğla kırıntıları ve belirli 
oranlarda yumurta akı katılarak yapılan bir sıvadır. (Özdemir, 2003: 9)  

 
Fotoğraf 2. Bağdadi sıva   

Kolay erişilebilen bir malzeme olan ahşabın hafifliği, sıcak ve soğuktan koruyarak ısı yalıtımını 
sağlaması, rutubeti önlemesi ve mimari zekâ gerektirmeyen inşası, bağdadi tekniğin kubbelerde 
tercih edilmesinin sebepleri olmuştur. Kâgir kubbe yerine yükte ve pahada hafif olan ahşabın üst 
örtü sisteminde kullanılmasıyla hem maliyet düşürülmüş hem de halkın dini mimaride görmeye 
alışık olduğu kubbeli bir cami inşa edilmiştir. (Muşmal ve Çetinaslan, 2009: 463) Genellikle sivil 
mimaride konut duvarları, ikinci kat cumbaları ve tavanlarda gördüğümüz bu teknik, dini 
mimaride cami kubbeleri ve duvarlarda karşımıza çıkmaktadır. 

Konuyu seçme sebebimiz, araştırmalarda özel bir yer bulmayan bu tekniğin 19. yüzyıl İstanbul 
camilerinin hangilerinde destekli olarak inşa edildiğidir. Çalışmamızın amacı ise bağdadi teknik 
hakkında bilgi vermek ve destekli bağdadi kubbeleri 19. yüzyıl İstanbul camileri çerçevesinde 
inceleyerek tez çalışmamıza temel oluşturmaktır. Bu çalışmayla birlikte bağdadi kubbenin 
kuruluşu ve yapılış amacına yönelik şu sorular akla gelmektedir; Her ahşap kubbe bağdadi midir? 
Söz konusu kubbeler nasıl inşa edilmektedir? Üst örtü sisteminde kâgir yerine neden bağdadi kubbe tercih 
edilmiştir? Kırma çatılı camilerde bağdadi kubbeye neden ihtiyaç duyulmuştur? Bağdadi kubbeli 
camileri, Osmanlı cami mimarisi üst örtü sistemi içerisinde ayrı bir tipoloji olan sakıflı camiler 
(ahşap üst örtülü) başlığı altında değerlendirebiliriz. (Tuluk ve Durmuş, 2007: 116) Genellikle 
ahşap üst örtü sistemine sahip yapılarda ahşap strüktürlü kubbeler tercih edilmiştir. Fakat her 
ahşap kubbeye bağdadi teknik ile inşa edilmiştir diyemeyiz. Bağdadi kubbenin malzeme ve 
strüktür özellikleri diğer ahşap kubbelerden daha farklıdır. 
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Fotoğraf 3. Yıldız Hamidiye Camisi bağdadi kubbe  

Bağdadi kubbe kuruluşunda, dış cidarda kubbe başlangıç noktasına yatay olarak yerleştirilen 
ahşap çekme kirişi üzerine dikey oturan çift ve tek kirişli tali omurgalar yer alır. Dış cidara benzer 
biçimde ancak daha narin boyutlardaki ahşap malzemeyle oluşturulan iç cidar strüktüründe ise 
omurgalar arasına çakılan çıtaların üzerine sıva sürülmektedir. (Alioğlu, 2015: 399-401)  

Bağdadi kubbeleri destekli ya da desteksiz olarak iki grupta inceleyebiliriz. Destekli bağdadi 
kubbeler ahşap direkler üzerine kasnaklı ya da kasnaksız inşa edilmiştir. Desteksiz bağdadi 
kubbeler ise askı kemerler üzerine pandantif geçişli kasnağa ya da geçiş öğesi kullanılmadan 
doğrudan duvarlara oturmaktadır. Desteksiz bağdadi kubbelerde strüktür yükünü beden 
duvarlarına aktarırken, destekli bağdadi kubbelerde hem beden duvarlarına hem de desteklere 
aktarmaktadır. 

Çalışma kapsamında incelenecek olan destekli bağdadi kubbeye sahip 19. yüzyıl İstanbul 
camileri Beşiktaş ilçesinde bulunan, Abbas Ağa Camisi (1665-1834), Yıldız Hamidiye Camisi 
(1885-1886) ve Ertuğrul Tekke Camisi (1887-1888)’dir.  

Araştırma sırasında karşılaşılan en büyük sorun bağdadi kubbe hakkındaki yayınların 
yetersizliği olmuştur. İncelenen yayınlarda çalışma kapsamına giren yapılar tek tek ele alınmış 
olsa da üst örtü sistemi üzerinde pek durulmamıştır. Çalışmada 19. yüzyıl bağdadi kubbeli 
İstanbul camilerinin bir kısmının bulunduğu Esra Dişören’in İstanbul’daki Ahşap Cami, Mescit ve 
Tekkeler adlı tez çalışmasından yararlanılmıştır. Bu teknikle ilgili bilgelere Anadolu da özellikle 
Karadeniz bölgesi camilerinin kubbelerinde oldukça sık rastladığımız yöresel mimari 
örneklerinin ele alındığı yayınlarda karşılaşmaktayız. Örneğin; İskender Tuluk ve Serap 
Durmuş'un Araklı'nın Çok Kubbeli Camileri adlı makalesi, Mustafa Şahin’in Giresun ve Trabzon 
İllerindeki Bağdadi Kubbeli Camiler adlı tez çalışmasında yer bulmuştur. Ayrıca yapılar genel 
özellikleriyle birçok yayın ve tez çalışmasına konu olmuştur. 
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Fotoğraf 4. Bağdadi tekniğinde tavan, çıtalar ve bağdadi sıva 
Fotoğraf 5. Ertuğrul Tekke Camisi bağdadi tekniğinde yapılmış duvar   

 

BEŞİKTAŞ ABBAS AĞA CAMİSİ 

Cami, Beşiktaş ilçesi, Sinan Paşa Mahallesinde, Selamlık Caddesi ile Abbas Ağa Cami Sokağı'nın 
kesiştiği köşede yer alır.1 Hadika’ya göre ilk yapı 1665-1666 (H.1076) yılında Kızlarağası Abbas 
Ağa tarafından inşa edilmiştir.2 Hünkâr mahfili de bulunan ve çevresine çeşme ile günümüze 
ulaşmayan sıbyan mektebi eklenen cami küçük bir külliye şeklindedir. Zamanla harap olan yapı, 
1834 (H.1250) yılında 2. Mahmut (hd.1808-1839) tarafından bugünkü şekliyle büyük bir onarım 
geçirerek yenilenmiştir. (Eyice 1973: 144; Koçu 1958: 9; Okçuoğlu 1994: 7; Öz, 1963: 1) 2. 
Abdülhamit (hd.1876-1909) döneminde tamir edilen caminin batısına hünkâr kasrı eklenmiştir. 
Caminin 1834 tarihli kitabesi ise Şair Aynî tarafından yazılmıştır.3 

                                                             
1 Pafta: 18 Ada: 289 Parsel:1 
2 Abbas ibn Abdürrezzak olarak da bilinir. 4. Mehmet döneminde (1648-1687) Valide Hatice Turhan 
Sultan'ın başağası olan Abbas Ağa, Osmanlı sarayının ünlü darüssaade ağalarındandır. İstanbul'un birçok 
semtine okul, cami, hamam ve çeşmeler yaptıran Abbas Ağa, 1668 yılında başladığı darüssaade ağalığından 
1672 yılında azledilerek Mısır'a sürüldü. Mısır’da vefat etmiş ve Kahire İmam Şâfi Türbesi Haziresi'ne 
defnedilmiştir. (Ayvansarayi, 2001: 2, 505-506; Okçuoğlu, 1994: 1, 7) 
3 R. E. Koçu, 2. Abdülhamit devrinde yapının batısına eklenen bölümün imamlara meşruta ahşap bir ev olarak 
nitelemektedir. Fakat bu görüşün aksine eklentinin dönemin mimari modası olan hünkâr kasrı olarak 
yapıldığı daha sonra imam meşrutası olarak kullanılmaya devam edildiği düşünülmektedir. (Koçu, 1958:1, 
9) 
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Fotoğraf 6. Abbas Ağa Camisi batıdan görünüm 

Kâgir (moloz taş ve tuğla) ve ahşap malzemenin kullanıldığı yapının günümüzde sıvalı olan 
duvarları iki sıra taş iki sıra tuğla olarak almaşık teknikte yapılmıştır. Caminin batısındaki 
hünkâr kasrı ise ahşaptandır. (Dişören, 1993: 117) Mimarı belli olmayan cami, enine dikdörtgen 
planlı harim, kuzeyde yine aynı plandaki kapalı son cemaat yeri, harime batı yönden bitişen 
ahşap hünkâr kasrı ile kuzeybatıdaki minareden oluşur. (Okçuoğlu, 1994: 7) 
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Şekil 1. Beşiktaş Abbas Ağa Camisi Plan 

Abbas Ağa Camisi, bağdadi kubbenin örtü sistemi içerisinde farklı alana konumlandırılması 
bakımından önemli bir yere sahiptir. (Şahin, 2016: 286)  Kubbe, düz ahşap tavanla örtülü harim 
mekânının merkezinde değil, kuzeybatı köşesindeki mahfilin üzerinde yer alır. (Dişören, 1993: 
118) Harim mekânında hünkâr mahfilini de taşıyan kare kesitli iki ahşap direk ile mahfil katından 
yükselen bir direğin desteklediği küçük çaplı bağdadi kubbe, batı yönden duvarlara 
oturmaktadır. Düz ahşap tavan ve dışarıdan belli olmayan kubbe kurşun kaplı kırma çatı ile 
örtülüdür. 
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Fotoğraf 7-8. Beşiktaş Abbas Ağa Camisi bağdadi kubbe ve ahşap tavan 

Giriş mekânı niteliğindeki kapalı son cemaat yeri, ortadaki büyük olmak üzere üç kapı ve 
aralarındaki iki pencereyle harim mekânına açılmaktadır. Harim giriş kapısının iki yanında, 
zeminden bir basamak yükseltilmiş maksure bölümleri yer alır. Harimin kuzeyinde altı ahşap 
direğin taşıdığı “U” planlı kadınlar mahfili, doğu ve batıda ikişer direğin desteklediği, iki balkon 
çıkması şeklinde tasarlanmıştır. (Çetinaslan, 2012: 181)  Kadınlar mahfiline doğuda maksure 
köşesinde yer alan merdivenle, batıda hünkâr kasrından ulaşılmaktadır. Mahfildeki iki kapı ile 
hünkâr kasrı odalarına da geçiş sağlanmıştır.  

   
Fotoğraf 9-10. Abbas Ağa Camisi harim ve mahfilin görünümü  

Süsleme açısından oldukça sade olan yapının duvarlarındaki tek bezeme mukarnas kavsaralı 
mihrap nişini kuşatan kalem işi tekniğindeki bitkisel motifli bordürdür. Ayrıca mihrap nişi ve 
yine süslemesiz ahşap minber beyaz yağlıboya ile boyalıdır.  Duvarların aksine tavandaki yoğun 
ahşap işçilik dikkat çekicidir. Bezemelerde bitkisel, geometrik, günlük kullanım eşyaları ve yazı 
olmak üzere dört süsleme türü görülür. Bitkisel süsleme ahşap tavanda ve mihrapta yer alır. 
Yüzeyi sade bırakılan kubbe göbeğine yağlıboya ile akantüs yaprakları işlenmiştir. (Okçuoğlu, 
1994: 7) Geometrik bezeme ahşap tavan ile mahfil kafeslerinde karşımıza çıkmaktadır. Yazı ise 
mihrap kavsara köşeliği, kitabe ve minber kitabesinde bulunur. 

Süslemesi gibi sade bir cephe düzenine sahip olan cami, iki sıra halinde düzenlenmiş dikdörtgen 
pencerelerle aydınlatılmıştır. Kuzey cephede kapı, iki yanında birer pencere ve üst kat doğu (sol) 
tarafta iki pencere yer alır. Caminin batısında bağımsız bir girişe sahip hünkâr kasrı ahşaptandır. 
Ahşap direkler üzerinde oturduğu bilinen hünkâr kasrının altı sonradan doldurularak imam 
meşrutası olarak kullanılmıştır. (Okçuoğlu, 1994: 7) Cami yüksek duvarlarla çevrili bir avlu 
içinde yer almaktadır. 
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İlk olarak 2. Abdülhamit döneminde (hd.1876-1909) onarım geçiren yapı, 1944’te Toprak Ofisi’ne 
bırakılmış ve bir süre un deposu olarak kullanılmıştır. (Koçu, 1958: 9) Günümüzde ibadete açık 
olan cami oldukça bakımsız bırakılmış ve restore edilmeye ihtiyaç duymaktadır. 

YILDIZ HAMİDİYE CAMİSİ 

Beşiktaş ilçesi Cihannüma Mahallesi, Yıldız Caddesi, Serencebey Yokuşu üzerinde4 yer alan yapı, 
Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1885-1886 (H. 1303) yılında yaptırılmıştır. 1877'de Dolmabahçe 
Sarayı’ndan Yıldız Sarayı'na taşınılmasından sonra cuma selamlığı töreni ve bayram gibi önemli 
dini günlerde uzak camilere gitmekten hoşlanmayan sultanın isteği üzerine sarayın hemen 
yanında inşa edilmiştir. (Batur, 1990: 514-15) Yapının günümüze ulaşmayan 1885 (H.1303) tarihli 
kitabesinde Sultan 2. Abdülhamit'in tuğrası olduğu bilinmektedir. (Aslanapa, 2005: 364) 

Mimarı hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte P. Tuğlacı’nın verdiği bilgilere göre, 
Başmimar Sarkis Balyan’a yaptırılan caminin inşasında ikinci mimar olarak Dikran Kalfa 
çalışmıştır. Fakat Z. Çelik, yapının mimarı olarak Nikogos Balyan’ı, S. Can ise Osmanlı kayıtları 
ve inşaat defterlerinde Nikolaki Kalfa olarak adı geçen Nikolaidis Jelpuylo’yu göstermektedir. 
(Can 2010: 84-85; Çelik 1998: 115. Tuğlacı, 1981: 268-272) Taş ve ahşap malzemenin kullanıldığı 
yapının mimari üslubu dönemin modası olan eklektik tarzdadır. 

 

                                                             
4 Pafta: 51 Ada: 266 Parsel:1. 
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Fotoğraf 11. Yıldız Hamidiye Camisi 

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı caminin harim bölümü 13.25x19.50 m 
ölçülerinde, kuzeyinde yer alan doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen son cemaat yeri ise 5x15 m 
boyutlarındadır. Caminin kuzeydoğu ve kuzeybatısında, kuzey-güney doğrultusunda 
dikdörtgen olarak tasarlanmış hünkâr kasrı yer alır. Dönemin dini mimari zevkine uygun olan 
bu kitleden dolayı yapının planı, Zaviyeli Cami Plan Tipi’ne benzemektedir. Yapının tek minaresi 
ise kuzeybatı köşededir. (Tuğlacı, 1981: 269-271) 

Şam Emeviye Camisi’nden beri gelenek haline gelerek mihrap önünde yer alan kubbe, Yıldız 
Camisi’nde alışılmışın dışında olarak yapı içinde ortalanmış ve mihraptan oldukça uzağa girişe 
yakın konumlandırılmıştır. (Yücel, 1998: 42) Kuzeyde iki, güneyde iki olmak üzere dört kalın 
sekizgen ahşap direkle desteklenen ve on altıgen yüksek bir kasnağın üzerine oturan ahşap 
iskeletli kubbe, içeriden bağdadi sıvalıdır. Kubbe ve iki yanında düz tavan olarak devam eden 
örtü, dışarıdan kurşun kaplıdır.   

 
Şekil 2. Yıldız Hamidiye Camisi Planı 

Yapının kuzeyinden girilen hünkâr kasrının kuzeydoğu kitlesi selamlık, kuzeybatı kitlesi 
haremlik olarak kullanılmıştır. Camiye cephenin ortasında giriş mekânı niteliğindeki alçak 
kitlede yer alan iki kapıdan girilir. Bu mekândan ortadaki üstü kitabeli olmak üzere üç açıklıkla 
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son cemaat yerine varılır. Son cemaat yerindeki sağ ve sol kapıdan hünkâr kasrı giriş katına geçiş 
bulunmaktadır. Son cemaat yeri, çift kanatlı bir kapı ve iki yanındaki birer dikdörtgen pencereyle 
ibadet mekânına açılır. Harim kapısının iki yanında yerden bir basamak yükseltilmiş maksure 
bölümleri yer alır. Maksure bölümlerindeki çokgen gövdeli sekiz sütun mahfili taşımaktadır. Son 
cemaat yerinin üst katındaki mahfil hünkâr kasrıyla bağlantılı olarak tasarlanmıştır. 

 
Fotoğraf 12. Yıldız Hamidiye Camisi bağdadi kubbe 
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Fotoğraf 13. Yıldız Hamidiye Camisi bağdadi kubbenin dışarıdan görünümü  

Ayrıca sultan ve ailesinin kullanımı için ayrılan hünkâr kasrının,  harime doğru açılan yan odaları 
ahşap kafesli çıkmalar olarak tasarlanmıştır. Bu kafeslerin marangozluk becerisi olan 2. 
Abdülhamit tarafından yapıldığı bilinmektedir. (Yücel, 1998: 79) 

 
Fotoğraf 14.  Yıldız Hamidiye Camisi iç görünüm 
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Harim mekânı, kubbe iç yüzeyi, duvarlar mavi, kırmızı ve altın yaldız renklerin egemen olduğu 
kalem işi bezemelerle çok zengin süslemeye sahiptir. Beyaz mermerden olan mihrap, minber ve 
vaaz kürsüsü altın yaldız renkle süslenmiştir. Yapıda bitkisel, geometrik ve yazı olmak üzere üç 
farklı süsleme türü vardır. Yoğun süslemeye sahip olan yapıda bitkisel bezemeye oldukça fazla 
yer verilmiştir. Fakat en dikkat çekici süsleme, kubbe iç yüzeyine mavi zemin üzerine altın yaldız 
renkle yapılan yıldız işlemelerdir. Bu bezeme ile kubbenin gök kubbeyi temsil ettiği düşüncesinin 
de altı çizilmiştir. Ayrıca kubbe göbeğindeki kûfi hatlı Necm Sûresi ile harim duvarlarının tavana 
yakın kısmında Mülk Sûresi’nin bulunduğu kuşak yazıları dönemin ünlü hattatı Ebüzziya Mehmet 
Tevfik tarafından yazılmıştır. İki katlı pencere düzenlemesi olan yapı, otuz altı sivri kemerli 
pencereyle aydınlanmaktadır. On altıgen kasnağın her yüzünde yer alan neo-gotik pencereleri 
bir silme takımı çerçevelemektedir.( Yücel 1998: 78; Yıldıran 1989: 229; Ebüzziya 1994: 376) 

 
Fotoğraf 15. Yüksek kasnak ve bağdadi kubbe dışarıdan görünüm  

Kuzey cephede önde, iki kapı ve beş gotik pencerenin bulunduğu dışa taşkın giriş mekânı; arkada 
ana mekân yüzeyi ortadaki daha büyük olmak üzere sivri kemerli niş içinde üç gotik pencere yer 
alır. İki yanda düz merdivenle çıkılan hünkâr dairesi girişleri bulunur. Güney cephesinde iki katlı 
pencere düzenlemesi görülür. Beş pencerenin yer aldığı cephede alt katın ortasında ise mihrap 
nişi bulunmaktadır. Yapının doğu ve batı cephe düzeni aynı özelliklere sahiptir. Kuzey doğu ve 
kuzey batıda bodrum kat üzerindeki hünkâr dairesi, geride ana mekân görülmektedir. Batıdaki 
kitlenin üzerinden yükselen minare, yivli gövdeli, tek şerefeli ve dönem modasına uygun olarak 
taş külaha sahiptir. (Yücel, 1998: 43-62) 1988-1992 yıllarında onarım geçiren yapı, son olarak 2013-
2017 yılları arasında restore edilmiştir.5 

 

 

 

 

                                                             
5 Online: http://www.vakifinsaat.com.tr/portfoyumuz.html 
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ERTUĞRUL TEKKE CAMİSİ 

Yıldız Hamidiye Camisi ile aynı yerde bulunan yapı, Cihannüma Mahallesi, Yıldız Caddesi, 
Serencebey Yokuşu üzerindedir.6 Yapı, 1887-1888 (H. 1305) yılında 2. Abdülhamit tarafından 
Şâzeliyye tarikatı şeyhlerinden ve bu tarikatın Medenî kolunun kurucusu Şeyh Zâfir Efendi için 
yaptırılmıştır.7 Cami, tarikat yapısı olduğundan kaynaklarda Şeyh Zâfir Tekkesi Mescidi ismiyle 
de geçmektedir. Cami-tekke niteliğinde olan bu yapının adı, Osmanlı Hanedanın  

Fotoğraf 16. Ertuğrul Tekke Camisi kuzeydoğudan görünüm 

manevi kurucusu Ertuğrul Gazi hatırası ve yine bu amaçla 2. Abdülhamit’in Domaniç 
Türkmenlerinden kurduğu Ertuğrul Alayı’nın ibadeti için tahsis edilmesinden gelmektedir. 
(Göktürk ve Eraktan, 1971: 5232) 

Yapının doğudaki harim kapısı ve güneydeki hünkâr kasrı kapısı üzerinde 1887 (H. 1305) tarihli 
inşa kitabeleri yer almaktadır. Güneydeki hünkâr kasrının kapısı üzerindeki ta'lik hatlı kitabenin 
manzum metni Ahmet Muhtar Efendi'ye (1848-1910) aittir. 

Mimarı belli olmayan caminin mimari üslubu dönemin birçok eserinde karşılaştığımız gibi 
eklektik tarzdadır. Moloz taş temeller üzerine ahşap karkas olan caminin minaresi kâgirdir.  

Yapı 36.63x18.52 ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Kendi içinde üç bölüme ayrılan yapıda, 
kuzeyde “T” planlı selamlık bölümü, ortada 12x12 m boyutlarındaki kare harim, bunun 
güneyinde yine "T" planlı iki katlı hünkâr kasrı yer almaktadır. Kare ibadet mekânının 
merkezinde, sekiz destekle oluşturulan sekizgen planlı bölüm iki kat yüksekliğindedir. (Yıldıran, 

                                                             
6 Pafta: 51 Ada: 265 Parsel:4 
7 A. Batur yapının Şeyh Hamza Zâfir Efendi’nin kardeşi Şeyh Muhammed Zâfir Efendi için yaptırıldığını 
ifade eder. B. Tanman ise Hamza Zâfir Efendi’nin 1887/88-1903 yılları arasında, kardeşi Muhammed Zâfir 
Efendi’nin ise 1903-1904 yılları arasında tekkede şeyhlik yaptığını belirtir. Bu durumda B. Tanman’ın verdiği 
bilgiler yapının kim için yapıldığını ortaya koymaktadır. (Batur, 2010: 80; Göktürk ve Eraktan, 1971: 5230; 
Tanman, 1990: 699) 
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1989: 235-36; Yücel ve Koçak, 2010: 1, 85-105) Dönem modasına uygun olarak 19. yüzyılın birçok 
camisinde gördüğümüz kuzeye eklenen hünkâr kasrı, bu yapıda harimin güneyinde 
bulunmaktadır.  

 
Şekil 3. Ertuğrul Tekke Camisi Planı 

 
Şekil 4. Ertuğrul Tekke Camisi Enine Kesit  

Örtü sistemine gelecek olursak, harimin merkezindeki sekizgen planlı bölüm, kare kesitli sekiz 
direğin desteklediği, ahşap iskeletli, sekiz dilimli ve içten bağdadi sıvalı bir kubbe ile örtülüdür. 
Böylece sekizgen alt yapı, taşıyıcı sistem ve örtü sistemi arasında uyum sağlanmıştır. (Tanman, 
1990: 699) Bağdadi kubbe ahşap kırma çatı altına gizlenmiş ve çatı marsilya tipi kiremitlerle 
kaplanmıştır. 
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Fotoğraf 17. Ertuğrul Tekke Camisi sekiz destekli bağdadi kubbesi 

  
Fotoğraf 18. Ertuğrul Tekke Camisi çatı makasları ve bağdadi kubbenin dışarıdan görünümü  
Fotoğraf 19. Ertuğrul Tekke Camisi bağdadi kubbeyi gizleyen kırma çatı 
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Yapıya kuzeydeki selamlık bölümü kapısından girilir. Bu bölüm tekke şeyhi, âlimler ve misafir 
şeyhlerin görüşmelerine, derviş sohbetleri ve dinlenmeleri için ayrılmış mekânlardan oluşur. 
Selamlık bölümünden sonra kare planlı cami-tevhidhâne harimi ve harimin ortasında iki kat 
boyunca yükselen sekizgen planlı hacim bulunur. İkinci katta ise sekizgen bölümü kuşatan 
mahfiller yer alır. Harimin güneyinde, minber ve mihrabın yanındaki kapıdan hünkâr kasrı 
bölümüne geçilir. Kapının açıldığı hünkâr dairesi sofasından kıvrımlı bir merdivenle üst kata 
ulaşılır. Güneybatıda cuma selamlıklarında ve diğer ziyaretlerde padişah ile maiyetinin 
kullandığı bir oda, güneydoğuda hela-abdestlik ve güneydeki ikinci kapıya çıkan küçük bir 
koridor yer alır (Tanman, 1990:701). 

Yapının selamlık bölümü hariç diğer tüm mekânlarında, eklektik üslupta yapılmış kalem işi 
bezemeler bulunmaktadır. Yapıda bitkisel, geometrik, günlük kullanım eşyaları ve yazı olmak 
üzere dört süsleme türü görülür. 

Camide alttakiler dikdörtgen üsttekiler yuvarlak kemerli olmak üzere iki sıra pencere 
düzenlemesi görülür. Yapının kuzey cephesinde bir, doğu cephesinde üç, güneyinde iki olmak 
üzere altı girişi vardır. İçeriden bağdadi sıvalı ahşap karkas duvarlar dıştan ahşap kaplamadır. 
Yeşil ve krem renkli cepheler ahşap silmelerle hareketlendirilmiştir. Pencerelerin aralarında 
kalan boşluklara silmelerle yuvarlak kemerli sahte pencere görünümü oluşturulmuştur. 
Yayınlarda 1905 yılından önce caminin kuzeybatı kanadının ortasına, duvara bitişik olarak bir 
minare eklendiği belirtilmiştir. Fakat Abdullah Biraderlerin, 2. Abdülhamit’in Ertuğrul Tekke 
Camisi Cuma selamlığı töreni sırasında çektiği ve 1880-1893 yılları arasına tarihlenen fotoğrafta 
caminin minaresi bulunmaktadır. Bu fotoğrafla birlikte minarenin 19. yüzyılda eklendiğini 
öğrenmekteyiz. Pabuç kısmı olmayan minare doğrudan kare kaide üzerine oturmuş, tek şerefeli 
sekizgen gövdeli minarenin külahı boğumludur. 

 
Fotoğraf 20. Ertuğrul Tekke Camisi’nde 2. Abdülhamit Cuma Selamlığı Töreni, Foto: Abdullah 
Biraderler, 1800-1893 

Başlangıçta cami ve selamlık bölümüyle inşa edilen yapının yanı sıra harem ve misafirhane 
bölümlerinden meydana gelen tekkeye daha sonra eklemeler yapılmıştır. 1896’da Osmanlı’nın 
başmimarı olan Raimondo d'Aronco 1905-1906'da yapıya birbiriyle bağlantılı olarak türbe, 
kütüphane ve çeşme yapılarını eklemiştir. (Tanman, 1994: 196-197) 



Gözde ALKAN 

 321 

1925 yılında tekkelerin kapatılmasıyla mülkiyeti Vakıflar İdare’sine geçen yapının kullanımı ilk 
olarak İstanbul Belediyesine sonra Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Yapının cami-tevhidhâne 
dışındaki bölümleri 1957 yılına kadar Şair Nedim İlkokulu olarak kullanılmıştır. 1960’lı yılların 
sonlarına doğru yıkılma tehlikesi içinde olan yapı 1969-1973 ile 2008-2010 yılları arasında Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. (Tanman, 1994: 196; Yücel ve Koçak, 2010: 90-91) 

 

DEĞERLENDİRME  

19. yüzyılda İstanbul’da inşa edilen destekli bağdadi kubbeli camiler çerçevesinde 
değerlendirdiğimiz yapılar, taş ya da kâgir duvarlar üzerine ahşap üst örtü sisteminden meydana 
gelmektedir. Yoğun kullanım alanına sahip ahşap malzeme, yangına ve zamana karşı 
dayanıksızlığı sebebiyle Ertuğrul Tekke Camisi dışındaki 19. yüzyıl İstanbul bağdadi kubbeli 
camilerinde duvarlarda tek başına kullanılmamıştır. Üst örtüde ise malzemenin bolluğu, kolay 
bulunabilirliği, yükte ve pahada hafif olması nedenleriyle tercih edilmiştir. 

Bağdadi kubbeli yapıları destekli ya da desteksiz olarak iki grupta inceleyebiliriz. Destekli 
bağdadi kubbe, Beşiktaş Abbas Ağa Camisi’nde (1665/1834) iki, Yıldız Hamidiye Camisi’nde 
(1885-1886) dört, Ertuğrul Tekke Camisi’nde (1887-1888) sekiz ahşap direğe oturmaktadır. 

İbadet mekânını tümüyle örten ve askı kemerler üzerine pandantif geçişli bir kasnağa oturan 
desteksiz bağdadi kubbeler içeriden bağdadi sıvalı dışarıdan kurşun kaplıdır. Harime göre küçük 
boyutlarda tasarlanmış olan destekli bağdadi kubbeler ise harimin merkezine veya köşesine 
konumlandırılarak dışarıdan kurşun ya da kiremit kaplı kırma çatı altına gizlenmiştir. Beşiktaş 
Abbas Ağa Camisi’nin kırma çatısı ile Yıldız Hamidiye Camisi’nde kubbeli üst örtü dışarıdan 
kurşun kaplanmıştır. Ertuğrul Tekke Camisi’nde ise kubbe, kiremit kaplı kırma çatı altına 
gizlenmiştir.  

Birer selatin yapısı olan ve destekli kubbeye sahip bu camiler konum olarak Beşiktaş ilçesinde 
bulunmaktadır. Dikdörtgen plana sahip yapılarda, geç dönem selatin camilerinin bir özelliği olan 
hünkâr kasrı yer almaktadır. Hünkâr kasrı, Beşiktaş Abbas Ağa Camisi’nin kuzeybatısına, Yıldız 
Hamidiye Camisi’nin kuzeyine, Ertuğrul Tekke Camisi’nin ise güneyine konumlandırılmıştır. Bu 
yüzyıl selatin camileri görmeye alışık olduğumuz gibi çifte minareli değil tek minareli olarak 
tasarlanmıştır. Ele aldığımız camilerde yer alan tek minare kuzeybatıda yer alır. Söz konusu 
yapılar büyük bir avlu içinde bulunurlar. 

Süsleme açısından değerlendirecek olursak camilerde bitkisel ve geometrik motifli kalem işleri 
ile yazı karşımıza çıkmaktadır. Beşiktaş Abbas Ağa Camisi tavanında ise ahşap oyma tekniğiyle 
yapılmış süsleme kompozisyonları yer alır. Yapının sade bırakılan duvarlarındaki tek süsleme 
mihrap nişini çevreleyen kalem işi bordürdür. Yıldız Hamidiye Camisi’nde duvarlar, pencere 
içleri, kasnak ve kubbe iç yüzeyi yoğun kalem işleriyle bezenmiştir. Ayrıca duvarlarda yine aynı 
teknikle yapılmış kuşak yazıları dikkat çekmektedir. Ertuğrul Tekke Camisi’nde ise yoğun 
olmayan kalem işi süslemeler duvarlar ve kubbe içinde bulunmaktadır. 

Osmanlı döneminde İstanbul’da birçok yapıda karşılaştığımız destekli bağdadi kubbelerin en 
erken örneğini 1820’lerde 2. Mahmut tarafından onartılan Takkeci İbrahim Ağa Tekke 
Camisi’nde (1591) görmekteyiz. (Şahin, 2016: 286) 
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Fotoğraf 21. Takkeci İbrahim Ağa Tekke Camisi            Fotoğraf 22. Büyükada Hamidiye Camisi  

Desteksiz bağdadi kubbeli yapılarda, ahşap strüktürlü ve bağdadi sıvalı kubbe harim mekânının 
üzerini kaplayan bir örtü elemanı niteliğinde kubbenin ağırlığı beden duvarlarına 
bindirilmektedir. Örnek olarak; Beylerbeyi Camisi (1778), Humbaracılar Kışlası Camisi (1794), 
Asariye (1839), Sadabad (1862) ve Büyükada Hamidiye (1892-1893)  camileri desteksiz bağdadi 
kubbeli eserlerdir. (Alioğlu, 2015: 401; Batur, 1993: 204; Okçuoğlu, 1993: 544; Okçuoğlu, 2002: 117). 
Yapılarda desteksiz bağdadi kubbeler harim mekânını tümüyle örterken, destekli bağdadi 
kubbeli Beşiktaş Abbas Ağa Camisi’nde hünkâr mahfilinin üzerini örter. Yıldız Hamidiye 
Camisi’nde harimin kuzeyine yakın konumlandırılan kubbe, Ertuğrul Tekke Camisi’nde harim 
mekânının ortasında oluşturulan sekizgen semâhane alanının üzerini örter.   

Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camisi (1770/1837) harim mekânının üzerinde, ortada desteksiz 
büyük bir bağdadi kubbe ve köşelerinde küçük çaplı dört bağdadi kubbe yer alır. (Dişören, 1993: 
172) 

  
Fotoğraf 23. Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camisi  
Fotoğraf 24. Beylerbeyi Camisi 1983 yangınından sonra bağdadi kubbenin görünümü  

Cihangir Camisi, Teşvikiye Camisi (1853) harim mekânını örten ahşap strüktürlü kubbe 
dışarıdan kâgir kubbe gibi kurşun ile kaplanmıştır. (Dişören, 1993: 130-164)Ahşap kubbeli 
camilerde taşıyıcı sistem kâgir bir kubbenin gerektirdiği biçimde düzenlenerek kâgir kubbe 
izlenimi daha da güçlendirilmiştir. (Batur, 1993: 203-205) 

Ahşap malzemeyle yapılan birçok kubbeli camiye rastlamaktayız. Fakat ahşap olan her kubbeye 
bağdadi teknikle inşa edilmiştir diyemeyiz. Örneğin; 20. yüzyıla tarihlenen Kadıköy Kaptan 
Hasan Paşa (1901), Tüccarbaşı (1911), Recai Yahya (1957) ve Fatih Sancaktar Hayrettin (1973) 
camilerinde ibadet mekânı kırma çatı altına gizlenen ahşap kubbe ile örtülüdür. (Dişören, 1993: 
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120-174)  Kaynaklarda bu kubbelerin bağdadi teknikle inşa edildiğine dair her hangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

Ayrıca başkent İstanbul dışında Anadolu’da bağdadi kubbeli camilere oldukça sık 
rastlanmaktadır. İzmit Orhan (1843) ve Akseki Ulu (?/1894) camileri dört, İzmir Bergama 
Göçbeyli  (19.yy) ve Afyonkarahisar İshaklı Çarşı (1914) camileri altı destekli bağdadi kubbeye 
sahip yapılardır. (Bayrakal, 2007: 1; Çetinaslan, 2012: 202; Erken, 1983: 70-595) Ayrıca çok üniteli 
camilerde de bağdadi kubbeyi görmek mümkündür. Örneğin; Konya Kapı Camisi (1867) harim 
mekânının üzerinde on altı destekli dokuz bağdadi kubbe yer almaktadır. (Muşmal ve 
Çetinaslan, 2009:459)  

    
Fotoğraf 25. Konya Kapı Camisi                                         Fotoğraf 26. Çorum İskilip Ulu Camisi 

Özellikle Karadeniz bölgesi Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde destekli bağdadi kubbeye 
sahip yapılar oldukça fazladır. Örneğin; Çorum İskilip Ulu Camisi (1839), Giresun Tamzara 
Mahallesi Camisi (1901) Trabzon Of Şahinkaya Köyü Gülveren Mahallesi Camisi (1877), Araklı 
Merkez Camisi (1905), Rize Fındıklı Beydere Köyü Merkez Camisi (1854), Ardeşen Işıklı Köyü 
Camisi (1887), Artvin Borçka Camili (Macahel) Köyü Camisi (1855), Orta Hopa Camisi (19.yy), 
Esenkıyı Köyü Yukarı Camisi (1850), Arhavi Dikyamaç Köyü Camisi gibi birçok yapı destekli 
bağdadi kubbe ile örtülüdür. (Şahin, 2016: 66-253; Taşkan, 2011: 8-49; Tuluk ve Durmuş 2007: 112) 

   
Fotoğraf 27. Rize Fındıklı Beydere Köyü Merkez Camisi   
Fotoğraf 28. Orta Hopa Camisi 
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SONUÇ 

19. yüzyıl İstanbul camileri plan ve üslup açısından Geç Dönem Osmanlı mimarisine farklı bir 
anlayış getirmiştir. Bu farklılık camilerin kuzey cephesine eklenen hünkâr kasırları ve batı 
etkisiyle gelen değişiklikler sonucunda gerçekleşmiştir. Osmanlı/Türk dini mimarisinin simgesi 
haline gelen kubbe, 19. yüzyıl camilerinin de vazgeçilmez örtü elemanı olmuştur. Söz konusu 
yüzyılda yeni kurulan mahallelerin ibadethane ihtiyacını karşılamak için inşa edilen kubbeli 
camiler günümüzde İstanbul şehrinin siluetini oluşturmaktadır. Kuruluşunda farklı malzeme ve 
tekniklerin kullanıldığı kubbeler bazı yapılarda ahşap strüktürlü ve içten bağdadi sıvalı olarak 
inşa edilmiştir. Destekli ya da desteksiz inşa edilebilen bağdadi kubbelerden çalışma konumuzu 
oluşturan destekli olanlar harimin farklı yerlerine konumlandırılarak ahşap direkler üzerine 
oturmaktadır. Harimin üzerini tümüyle kaplamayacak şekilde genellikle küçük boyutlarda 
tasarlanan bu kubbeler ya kurşunla kaplanmış ya da kiremit/kurşun kaplı kırma çatı altında yer 
almışlardır. Tarihsel süreç içerisinde değerlendirirsek en çok örneğini 19. yüzyılda gördüğümüz 
bağdadi kubbeli camiler, örtü sistemi açısından Anadolu özellikle Karadeniz Bölgesi camilerine 
örnek olmuştur. Sayılı örneklerle incelediğimiz bağdadi kubbeye sahip birçok eserin ahşabın 
zamana ve doğal afetlere karşı dayanıksızlığı nedeniyle günümüze ulaşmamış olması 
muhtemeldir. Cami kubbelerindeki örnekleriyle ele aldığımız bu teknik; tekke, mescit, hamam, 
türbe, şadırvan, konak ve yalı gibi birçok yapı türünde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma “19. 
Yüzyıl Bağdadi Kubbeli İstanbul Camileri” adlı yüksek lisans tezi kapsamında hazırlanmıştır. 

 
KAYNAKLAR 

Alidost, E. (2009). XIX. Yüzyılda Osmanlı'da Ortaya Çıkan Farklı Yapı Tipleri, Türkiye 
Araştırmaları Literatür Dergisi, 7 (13): 293-312. 

Alioğlu, E. F. (2015). Bir Balyan Ailesi Tasarımı: Sa’dabad Camisi, Megaron Dergisi, 389-408. 

Aslanapa, O. (2005). Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul: İnkilap Kitabevi. 

Ayvansarayi, H. (2001). Hadikatü’l-Cevami: İstanbul Camileri ve Diğer Dini-Sivil Mimari Yapılar, 2, 
İstanbul: İşaret Yayınları.  

Başkan, S. (1988). Mimar Koca Sinan ve Türk Sanatı Araştırmalarında Paradokslar, Mimarlık, 
TMMOB Odası Yayını, 230 (3), 54-55. 

Batur, A. (2010). Şeyh Zâfir Külliyesi, TDV İslam Ansiklopedisi, 39, 80. 

Batur, S. (1990). Yıldız Camisi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 7, 514-15. 

Batur, S. (1993). Beylerbeyi Camii, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 2, 203-205. 

Bayrakal, S. (2007). Merkezi Plan Tasarımı Ve Malzeme Özellikleriyle İlginç Bir Örnek: Göçbeyli 
(Bergama) Merkez Camii Ve Restorasyon Önerileri, Sanat Tarihi Dergisi, 16/2: 1-26. 

Can, S. (2010). Bilinmeyen Aktörleri ve Olayları ile Son Dönem Osmanlı Mimarlığı, İstanbul. 

Çelik, Z. (1998). 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal Tarih Vakfı. 

Çetinaslan, M. (2012). Osmanlı Camilerinde Hünkâr Mahfilleri, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 
Konya. 

Dişören, E. (1993). İstanbul’daki Ahşap Cami, Mescit ve Tekkeler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 

Ebüzziya, Z. (1994). Ebüzziya Mehmet Tevfik, TDV İslam Ansiklopedisi, 10: 374-378. 



Gözde ALKAN 

 325 

Erken, S. (1983). Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler 1, Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Yayınları. 

Eyice, S. (1973). İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Dergisi, (27): 133-178.  

Göktürk, H. Eraktan, H. (1971). Ertuğrul Camii ve Tekkesi, İstanbul Ansiklopedisi, 10: 5232. 

Koçu, R. E. (1958). Abbas Ağa Camisi, İstanbul Ansiklopedisi, 1: 9. 

Muşmal H. ve Çetinaslan, M. (2009). Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı Camii’nin İnşa Süreci 
ve Mimari Özellikleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6): 446-480. 

Okçuoğlu, T. (1993). Hamidiye Camisi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 3: 543-544. 

Okçuoğlu, T. (1994). Abbas Ağa Camisi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 1: 7. 

Okçuoğlu, T. (2002). Asariye Camii: Tanzimat Döneminde Benzersiz Planlı Bir Yapı, Sanat Tarihi 
Yıllığı, 0 (15): 115-129. 

Okçuoğlu, T. (2014) 19. Yüzyılda İstanbul Camilerine Eklenen Ahşap Hünkâr Kasırları Üzerine 
Değerlendirmeler, İstanbul Araştırmaları Yıllığı, 3. 

Öz, T. (1963). İstanbul Camileri, 2, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. 

Özdemir, İ. (2003). Yapı İşletmesi Ders Notları, Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir Teknoloji Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi. 

Sözen M. ve Tanyeli, U. (1986). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Şahin, M. (2016). Giresun ve Trabzon İllerindeki Bağdadi Kubbeli Camiler, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 

Tanman, B. M. (1994). Ertuğrul Tekkesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 3: 196-197. 

Taşkan, D. (2011). Artvin İli Borçka Ve Hopa İlçeleri Camilerinde Ahşap Süslemeler, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. 

Tuluk, Ö. İ. ve Durmuş, S. (2007). Araklı’nın Çok Kubbeli Camileri Üzeri, Arredamento Mimarlık, 
İstanbul: Boyut Yayıncılık, 208: 110-116,  

Yıldıran, N. (1989). İstanbul’da II. Abdülhamid Dönemi (1876-1908) Mimarisi, Doktora Tezi, Mimar 
Sinan Üniversitesi, İstanbul. 

Yücel, S. (1998). Yıldız Hamidiye Camisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
İstanbul. 

Yücel, U. ve Koçak, S. (2010). 1887 Yılından Günümüze Bir Ahşap Harikası; Ertuğrul Tekke Camii 
ve 2008-2010 Restorasyon Çalışmaları, Restorasyon Yıllığı Dergisi, 1: 85-105. 

GÖRSEL KAYNAKLARI 

Fotoğraflar: 

Fotoğraf 1. Bağdadi kubbe iç görünüm   
(Online: http://www.johnandrewcameron.com/experteva/lime.htm) 
Fotoğraf 2. Bağdadi sıva (Online: https://3.bp.blogspot. com/- f8HimZIqOg0/VsZQDs50 
uI/AAAAAAAAdTQ/f3WghEs7mdY/s1600/bagdadi_siva_yapimi.jpg) 
Fotoğraf 3. Yıldız Hamidiye Camisi bağdadi kubbe (Alba İnşaat-Çağrı Tali) 
Fotoğraf 4. Bağdadi tekniğinde tavan, çıtalar ve sıva                  
(Online : https://twitter.com/seda_ozen/status/959005938635231232) 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(5): 303-326. 

 326 

Fotoğraf 5. Ertuğrul Tekke Camisi bağdadi tekniğinde yapılmış duvar (Yücel, U.; Koçak, S. 2010)       
Fotoğraf 6. Abbas Ağa Camisi batıdan görünüm  
Fotoğraf 7. Beşiktaş Abbas Ağa Camisi bağdadi kubbe 
Fotoğraf 8. Abbas Ağa Camisi ahşap tavan 
Fotoğraf 9. Abbas Ağa Camisi mahfilin görünümü 
Fotoğraf 10. Abbas Ağa Camisi iç görünüm 
Fotoğraf 11. Yıldız Hamidiye Camisi 
Fotoğraf 12. Yıldız Hamidiye Camisi bağdadi kubbe 
Fotoğraf 13. Yıldız Hamidiye Camisi bağdadi kubbenin dışarıdan görünümü (Alba İnşaat-Ç. Tali) 
Fotoğraf 14.  Yıldız Hamidiye Camisi iç görünüm 
Fotoğraf 15. Yüksek kasnak ve bağdadi kubbe dışarıdan görünüm (Alba İnşaat- Ç. Tali) 
Fotoğraf 16. Ertuğrul Tekke Camisi (VGM Arşivi) 
Fotoğraf 17. Ertuğrul Tekke Camisi sekiz destekli bağdadi kubbe 
Fotoğraf 18. Ertuğrul Tekke Camisi çatı makasları ve bağdadi kubbenin dışarıdan görünümü 
(VGM Arşivi) 
Fotoğraf 19. Ertuğrul Tekke Camisi bağdadi kubbeyi gizleyen kırma çatı (VGM Arşivi) 
Fotoğraf 20. Ertuğrul Tekke Camisi 2. Abdülhamit Cuma Selamlığı Töreni, Abdullah Biraderler, 
1800-1893. (Online: https://www.loc.gov/resource/cph.3b28114/) 
Fotoğraf 21. Takkeci İbrahim Ağa Tekke Camisi (Online: http://www.erhanuludag.com/tr) 
Fotoğraf 22. Büyükada Hamidiye Camisi  
Fotoğraf 23. Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camisi (Online: http://picssr.com/tags/kuleli/interesting) 
Fotoğraf 24. Beylerbeyi Camisi 1983 yangınından sonra bağdadi kubbenin görünümü (VGM 
Arşivi) 
Fotoğraf 25. Konya Kapı Camisi (Muşmal, Çetinaslan, 2009:478) 
Fotoğraf 26. Çorum İskilip Ulu Camisi (Online: www.kulturportali.gov.tr) 
Fotoğraf 27. Rize Fındıklı Beydere Köyü Merkez Camisi (Şahin, 2016: 263) 
Fotoğraf 28. Orta Hopa Camisi, (Taşkan, 2011:153) 

Şekiller (Planlar ve kesit çizimleri): 

Şekil 1. Beşiktaş Abbas Ağa Camisi Plan, Çizim: Mimar S. Alkan (R. Sevinçsoy’un çiziminden 
işlenmiştir.) 
Şekil 2. Yıldız Hamidiye Camisi Plan, Çizim: Mimar S. Alkan (S. Yücel’in çiziminden işlenmiştir.) 
Şekil 3. Ertuğrul Tekke Camisi Plan, Çizim: Mimar S. Alkan (Gür Yapı’nın çiziminden işlenmiştir.) 
Şekil 4. Ertuğrul Tekke Camisi Enine Kesit (VGM Arşivi) 
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Öz 

Araştırmamızda işveren ve işgören arasında yazılı olarak ifade edilemeyen beklentiler ve alıp-
verileceklerin bütünü olan psikolojik sözleşmenin işgörenin işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkisinde kişinin finansal açıdan memnuniyetini gösteren finansal iyiliğin aracı rolü 
incelenmiştir. Araştırmamızda, olasılığa dayalı olmayan ve herkesi örneğe dahil edilebilme 
imkanı sağladığı için çok yaygın kullanılan kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. 
Kolayda örnekleme yöntemiyle çevrimiçi olarak ulaşılan 225 beyaz yakalı çalışana uygulanan 
anket formlarının tamamı örnekleme dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda psikolojik sözleşme 
ihlali algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide finansal iyilik halinin aracılık etkisi 
olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Psikolojik sözleşme ihlali algısının işten ayrılma niyeti 
üzerindeki (finansal iyilik hali aracılığıyla) dolaylı etkisi -0,01 düzeyinde olup bu etki istatistiksel 
olarak anlamlı değildir. Finansal iyilik hali değişkeni, psikolojik sözleşme ihlali algısı ile işten 
ayrılma niyeti arasındaki negatif yönlü ilişkide anlamlı değişime neden olmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme İhlali, İşten Ayrılma Niyeti, Finansal İyilik. 
Makale Gönderme Tarihi: 19.04.2019  
Makale Kabul Tarihi: 03.06.2019  

Önerilen Atıf:  
Hatipoğlu, Z. ve Akduman, G. (2019). Psikolojik Sözleşme İhlalinin İşten Ayrılma Niyeti 
Üzerindeki Etkisinde Finansal İyiliğin Aracılık Rolünün İncelenmesi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler 
Dergisi, 2(5): 327-346. 
© 2019 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(5): 327-346. 

 328 

 

 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2019, 2(5): 327-346. DOI:10.26677/TR1010.2019.  
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org  

 

 
RESEARCH PAPER 
 

Investigation of the Intermediary Role of Financial Well-Being in the Effect of 
Violation of Psychological Contract on Intention to Leave 

 
Dr. Zeynep HATİPOĞLU, Nişantaşı University, Faculty of Economics and Administrative 
Sciences, İstanbul. e-mail: zynhatipoglu@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9437-610X 
 
Dr. Gülbeniz AKDUMAN, Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, Transportation Services, 
İstanbul. e-mail: gulbeniz@akduman.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3256-982X 
 

Abstract 

This study investigates the role of financial well-being-a measure of how satisfied a person is in 
terms of financial standards-in the relationship between psychological contract, defined as the 
sum of nuncupative expectations and exchanges between employers and employees, and 
intention to leave. The most common method of sampling is preferred in our study, because it is 
not based on probability and allows everyone to be included in the sample. A total of 225 white-
collar workers who were accessed online via the convenience sampling method were included in 
the questionnaire. As a result of the study, it was found that financial well-being did not have 
any mediating effect in the relationship between the perception of violation of psychological 
contract and intention to leave. The indirect effect of perception of violation of psychological 
contract on the intention to quit (via financial well-being) is at -0.01, which is not statistically 
significant. Financial well-being does not cause a significant change in the negative relationship 
between the perception of violation of psychological contract and intention to leave. 
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GİRİŞ 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, 
kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, 
mukavele, kontrat” sözleşme olarak tanımlanmaktadır. Sözleşme kavramı içinde yer alan 
tarafların sorumlulukları sınırlı rasyonellik nedeniyle her zaman yazılı olarak yer almamaktadır 
(Üzüm ve Özdemir, 2017: 392). 

Finansal iyilik bireyin finansal halinden duyduğu memnuniyet ya da yaşadığı stresi belirten bir 
kavramdır (Prawitz vd., 2006: 35). Bu nedenle bireysel algılamaya dayalı yani özneldir. Aynı 
finansal koşullara sahip bir birey kendini finansal açıdan iyi hissederken, diğeri memnuniyetsiz 
hissedebilir. Bireyin yaşı, cinsiyeti, yaşam ve harcama tarzı gibi özellikler finansal açıdan 
bulunduğu durumla ilgili yapacağı analizi etkilemektedir (Brüggen vd., 2017). Finansal iyilik 
bireylerin mutluluğunu, psikolojik ve fiziksel olarak sağlıklarını, çevreleriyle kurdukları sosyal 
ilişkileri ve hayatlarından aldıkları tüm memnuniyetlerini etkilemektedir (Conger vd., 2000: 543). 
Buna karşın finansal iyiliği etkileyen en önemli kriterler ise kazanılan gelir ve harcama 
alışkanlıklarıdır (Tüfekçi, 2015: 36). 

Kavram olarak ilk kez Porter ve Steers (1973) tarafından iş tatminsizliği üzerine yapılmış 
çalışmalarda kullanılan işten ayrılma niyeti; bireyin çalıştığı örgütten ayrılmaya bilinçli olarak 
karar vermesi, bu durumu sürekli düşünmesi ve istemesidir (Tett ve Meyer, 1993; Büyükyılmaz 
ve Çakmak, 2014:585). Çalışanın işten ayrılma niyetinin aktif davranışa dönüşmesi bir süreçtir. 
Bu süreç piyasa koşulları, iş olanaklarının varlığı gibi dışsal faktörlerden; ücret düzeyi, örgütün 
benimsediği değerler, performans ve kariyer yönetimi sistemleri gibi içsel faktörlerden ve 
çalışanın kişiliği, yaşı, eğitim ve deneyim düzeyi gibi bireysel faktörlerden etkilenmektedir 
(Tanrıverdi vd., 2018:116). 

İşveren ve işgören arasında yazılı olarak ifade edilemeyen beklentiler ve alıp-verileceklerin 
bütünü olarak psikolojik sözleşme ihlali işgören tarafından beklentiler gerçekleşmediğinde 
oluşmaktadır.  İşletmesinden beklediğini alamayan işgören mutsuz olmakta hatta işten ayrılma 
yönünde niyete girmektedir. İşte bu aşamada içinde bulunduğu finansal durumdan memnun 
olup olmadığını işten ayrılma kararını etkileyen bir değişken olabilir. Bu bağlamda 
araştırmamızın amacı psikolojik sözleşmenin işgörenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde 
kişinin finansal açıdan memnuniyetini gösteren finansal iyiliğin aracı rolünün incelenmesidir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Psikolojik Sözleşme 

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, 
kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, 
mukavele, kontrat” sözleşme olarak tanımlanmaktadır. Sözleşme kavramı içinde yer alan 
tarafların sorumlulukları sınırlı rasyonellik nedeniyle her zaman yazılı olarak yer almamaktadır 
(Üzüm ve Özdemir, 2017: 392). Bireyler işyerinde yaşadıkları deneyimler, çalışma arkadaşları ve 
yöneticilerinin tutum ve davranışlarının sonucunda bireysel boyutta psikolojik sözleşme adı 
verilen bir algı oluştururlar (Shore ve Tetrick, 1994: 91). İlgili alan yazında psikolojik sözleşme 
kavramını ilk tanımlayan kişi Argyris (1960), “Tarafların birbirlerinin normlarına saygı 
duyacaklarına yönelik verdikleri örtük ve yazılı olmayan taahhüt” olarak ifade etmiştir. Bu 
tanımlamadan sonra farklı araştırmacılar tarafından yapılan tanımlamalar ilgili alan yazında 
yerini bulmuştur (Argyris, 1960). Levinson vd., (1962), işgören ve işletmenin beklentilerinin 
toplamını psikolojik sözleşme olarak tanımlamıştır. Kotter (1973), işgören ve işletme arasındaki 
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iş ilişkisinde birbirlerinden beklentilerini içeren örtülü ve yazılı olmayan anlaşmayı psikolojik 
sözleşme olarak tanımlamıştır. Schein (1980), işgören ve işletme arasındaki yazılı olmayan 
beklentilerin toplamını psikolojik sözleşme olarak tanımlamıştır. Rousseau (1989), işgören ve 
işletmenin içinde bulundukları koşullara karşı inançlarının toplamını psikolojik sözleşme olarak 
tanımlamıştır. Freese ve Schalk (1995) psikolojik sözleşmeyi işgörenin kurumuna olan 
sorumlulukları ve kurumun işgörene ait sorumluluklarını kapsayan öznel bir algı olarak 
tanımlamıştır. Robinson (1996) psikolojik sözleşmenin işgörenin kurumundan alacağına ve 
vereceğine yönelik algıları çerçevesinde tanımlanan bir kavram olduğunu savunmuştur. 

İlgili alan yazında yer alan tanımlar incelendiğinde psikolojik sözleşme “işveren ve işgören 
arasında yazılı olarak ifade edilemeyen beklentiler ve alıp-verileceklerin bütünü” olarak 
tanımlanabilir. Beklentilerin hem işgören hem de işveren tarafından açık ve net olarak ifade 
edilememesi veya bilinmemesi, doğal beklentilerin dile getirilmemesi, bağlayıcı kurallar ve 
normlar, beklentilerin her iki tarafta da yaratacağı hayal kırıklığı kaygısı nedeniyle psikolojik 
sözleşme yazılı olarak ifade edilememektedir (Aytaç, 1997). Psikolojik sözleşmelerde söz konusu 
olan beklentilerin karşılanıp karşılanmama durumuna göre yazılı veya sözlü anlaşmaların temeli 
oluşmaktadır (Hall ve Moss, 1998: 23). İşgören ve işveren tarafında psikolojik sözleşme 
tanımlamasında kullanılan beş boyut bulunmaktadır. Kariyer gelişimi, işin niteliği, maddi ve 
manevi ödüller, iş ortamı ve özel hayata saygı bu boyutları oluşturmaktadır (Buyens ve Schalk, 
2005: 43-44). Psikolojik sözleşme 1980’li yıllarda örgütsel davranış alanına giren bir kavram olsa 
da kökeni karşılıklılık normu, sosyal mübadele kuramı, eşitlik kuramı, beklenti kuramı ve 
Lawler-Porter modeli gibi kuramlara dayanmaktadır; 

• Karşılıklılık Kuramı: Bu kuramın temelinde kişilerin ihtiyaç duydukları yardımı 
sağlayan kişilere karşı aynı şekilde yardım ederek davrandıkları yer almaktadır 
(Gouldner, 1960: 161). 

• Sosyal Mübadele Kuramı: Bu kuramın temelinde kişilerin kurdukları ilişkilerde 
bekledikleri bir ödüllendirme söz konusudur. Kişiler kurdukları ilişkilerde bağımlı, 
bağımsız ya da karşılıklı bağımlı konumunda olabilirler. Sosyal mübadele kuramı 
karşılıklı bağımlılık durumunda yaşanabilir (Cropanzano ve Mitchell, 2005: 875). 

• Eşitlik Kuramı: İşgörenler gösterdikleri çaba ve gayretin sonucunda elde ettiklerini 
çevreleriyle kıyaslayarak iş başarıları ve tatmin olma dereceleriyle ilgili karar verirler 
(McCormick ve İlgen, 1980: 307). 

• Beklenti Kuramı: Kişinin harekete geçmek için dürtüsünün beklenti ve değerlerinin 
çarpımından oluştuğuna dair davranış ve sonuç arasındaki ilişkiyi temellendiren 
yaklaşımdır (Onaran, 1981: 73). 

İşgörenin beklentilerinin karşılanmaması veya beklentilerinin net olmaması psikolojik 
sözleşmenin ihlaline sebep olmaktadır (Üzüm ve Özdemir, 2017: 393). Psikolojik sözleşmenin 
olumsuz etkilendiği veya ihlal edildiği durumlar işgören bazında farklı boyutlarda 
gerçekleşebilir (Robinson ve Rousseau, 1994: 256); 

• İşgörene işe başlarken verilen bilgilerin ve sözlerin tutulmaması, 
• İşgörene sorumluluk ve yetkilerinin verilmemesi, 
• İş güvenliğinin olmaması, 
• İşin niteliği hakkında işgörenin eksik ya da yanlış bilgilendirilmesi, 
• Değişim yönetimi konusunda işgörenin bilgilendirilmemesi ve değişime katılımının 

sağlanmaması, 
• İşgörenin eğitim ve gelişimine katkı sağlanmaması, 
• İşgörenin çalışması karşılığında performansının doğru değerlendirilmemesi, geri 

bildirim verilmemesi ve ödüllendirilmemesi, 
• Taahhüt edilen ücretle verilen ücretin arasında fark olması. 
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Psikolojik sözleşme işgörenin demografik özelliklerinden (yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk 
sahipliği, eğitim) ve örgütsel özelliklerinden (örgütün yer aldığı sektör, örgütün büyüklüğü, 
stratejileri) etkilenir. Psikolojik sözleşmede yer alan sözlerin tutulması işgören bağlılığını 
arttırmakta, olumlu güdülenmelerini arttırarak iş tatminlerini de sağlamaktadır. Psikolojik 
sözleşmeye uyulmaması ise işgörenin olumsuz güdülenmesine sebep olurken, iş tatmini ve 
motivasyonlarını da düşürmekte hatta işten ayrılma niyetine girmelerine sebep olmaktadır 
(Guest, 2004: 543). 

 

Finansal İyilik 

Gelirin harcanmayan kısmını belirten tasarruf, geleceğe yönelik de bir tedbir görevini 
görmektedir. Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasıla (GSYH) ve tasarruf oranına bakıldığında 2000 
yılında GSYH 1,09 trilyon TL iken tasarruf oranı %20,98, 2016 yılında ise GSYH 2,59 trilyon TL 
olarak iken tasarruf oranı %24,88 olmuştur. GSYH gelişimine göre tasarruf oranları düşük 
kalmaktadır (Zengin vd., 2018: 87).  

Marjinal tüketimin yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan bireyler kazandıkları 1 
TL’nin %70’ini harcama eğilimi göstermektedirler. %30 kazanılan gelire oranla düşük bir tasarruf 
oranıdır (Keynes, 1980). Bireyin tasarruf yapmasını etkileyen faktörler; araba sahipliği, banka 
ve/veya kredi kartı tercihi, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahipliği, çalışma şekli, ev sahipliği, 
hayat tarzı, kredi kartı adedi ve kredi kartı kullanım alışkanlığı, kredi sahipliğidir (Zengin vd., 
2018: 92). Tasarruf yapma alışkanlığını zamanla kaybetmeye başlayan Türk hane halkı finansal 
açıdan da sorunlar yaşamaya başlamıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (2017) sonuçlarına göre 
Türkiye nüfusunun %69,2’si ev veya başka bir alımdan ötürü borçlu olduğunu beyan etmiştir. 
Çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile beklenmedik harcamalar, 
evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık 
içeren yemek ve evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamama durumu ile ilgili hane 
halklarının algılarını yansıtan maddi yoksunluk oranı ise %28,7 olmuştur. (TÜİK, 2017). Artan 
borçlar ve maddi yoksunluk oranı Türk hane halkının finansal açıdan iyi durumda olmadığının 
göstergeleri olabilir. Gelişen teknoloji sayesinde internet aracılığıyla alışverişin gelişmesi, 
bankaların artan taksitleri ve ödeme kolaylıkları da bireylerin daha fazla harcama yapmalarını 
teşvik etmektedir (Sunal vd., 2013, 837). 

Yaşamını sürdürmek isteyen bireyler bir yandan gelir ve gider dengesini korumaya çalışırken bir 
yandan da tasarruf ve yatırım yapmaya çalışmaktadır (Onur ve Nazik, 2014: 92). Bireyin kendini 
finansal olarak değerlendirdiğinde memnun hissetmesi “finansal iyilik” olarak 
tanımlanmaktadır (Sunal, 2012: 209). Finansal iyi olma hali ile ilgili olarak karar verirken birey 
tüm yaşamını gözden geçirerek ne kadar memnun olduğuna karar vermektedir (Van Praag vd., 
2010: 1008). Finansal iyilik bireyin finansal halinden duyduğu memnuniyet ya da yaşadığı stresi 
belirten bir kavramdır (Prawitz vd., 2006: 35). Bu nedenle bireysel algılamaya dayalı yani 
özneldir. Aynı finansal koşullara sahip bir birey kendini finansal açıdan iyi hissederken, diğeri 
memnuniyetsiz hissedebilir. Bireyin yaşı, cinsiyeti, yaşam ve harcama tarzı gibi özellikler finansal 
açıdan bulunduğu durumla ilgili yapacağı analizi etkilemektedir (Brüggen vd., 2017). Finansal 
iyilik bireylerin mutluluğunu, psikolojik ve fiziksel olarak sağlıklarını, çevreleriyle kurdukları 
sosyal ilişkileri ve hayatlarından aldıkları tüm memnuniyetlerini etkilemektedir (Conger vd., 
2000: 543). Buna karşın finansal iyiliği etkileyen en önemli kriterler ise kazanılan gelir ve harcama 
alışkanlıklarıdır (Tüfekçi, 2015: 36). 
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İşten Ayrılma Niyeti 

Günümüzde, yetenekli çalışanları işletmeye çekme ve elde tutma konusu organizasyonların 
rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için temel koşul haline gelmiştir. Teknolojinin kolayca taklit 
edilebilmesi, işgücü piyasasının hareketliliği, ekonomideki hızlı değişimler yeteneklerin önemini 
artırmaktadır. Böyle bir ortamda başarılı olabilmek için mevcut çalışanların bağlılıklarını 
artırmak ve nitelikli adayları çekebilmek için işletmeler işe alım sürecinden işten çıkışa kadar tüm 
faaliyetlerini etkin şekilde yürütmelidirler. İşe başlangıç aşamasında verilen sözlerin yerine 
getirilmemesi ve çalışanlar arasında adaletsizlik algısının yüksek olması gibi faktörler nedeniyle 
ihlal edilen psikolojik sözleşmeler özellikle alternatifleri fazla olan yetenekli çalışanların hızla 
işten ayrılmayı düşünmelerine neden olmaktadır. İşten ayrılma niyeti olarak adlandırılan bu 
düşünce durumu psikoloji ve yönetim alanında çalışan pek çok araştırmacının ilgilendiği bir 
konudur (Mobley, 1977; Al-Dossary, Vail ve Macfarlane, 2012; Almalki, FitzGerald ve Clark, 
2012).  

Kavram olarak ilk kez Porter ve Steers (1973) tarafından iş tatminsizliği üzerine yapılmış 
çalışmalarda kullanılan işten ayrılma niyeti; bireyin çalıştığı örgütten ayrılmaya bilinçli olarak 
karar vermesi, bu durumu sürekli düşünmesi ve istemesidir (Tett ve Meyer, 1993; Büyükyılmaz 
ve Çakmak, 2014:585). Çalışanın işten ayrılma niyetinin aktif davranışa dönüşmesi bir süreçtir. 
Bu süreç piyasa koşulları, iş olanaklarının varlığı gibi dışsal faktörlerden; ücret düzeyi, örgütün 
benimsediği değerler, performans ve kariyer yönetimi sistemleri gibi içsel faktörlerden ve 
çalışanın kişiliği, yaşı, eğitim ve deneyim düzeyi gibi bireysel faktörlerden etkilenmektedir 
(Tanrıverdi vd., 2018:116). Başka bir yaklaşıma göre ise, işten ayrılma niyeti bilişsel ve davranışsal 
bir olgudur. Bu süreçte çalışan çeşitli nedenlerle işten ayrılmayı düşünebilir (bilişsel ya da 
tutumsal) ve bu düşünceyi gerçekleştirmek için harekete geçebilir (davranışsal). Nihai ayrılma 
kararı ise, halihazırdaki işine kabul edilebilir alternatif bir iş bulunmasına veya böyle bir imkanın 
olmasına bağlıdır (Gürbüz ve Bekmezci, 2012:194). Lee ve Mowday (1987) işten ayrılma niyetini 
beklentilerin karşılanmaması, örgütsel değer ile kişisel değerlerin uyuşmaması ve işyerinde ki 
tutumlara bağlamaktadır. Bu faktörlerin yanı sıra; iş-aile çatışması, işyerinde karşılaşılan 
zorbalık, sosyal desteğin olmayışı gibi örgütsel faktörler de işten ayrılma düşüncesini etkileyen 
faktörler olarak gündeme getirilmiştir (Alsaqri, 2014; Quine, 1999; Barak vd., 2001). İşten ayrılma 
niyetinde olmak her zaman kesin olarak ayrılmayla sonuçlanmayabilir. Temelde iş 
tatminsizliğinden kaynaklanan işten ayrılma davranışı yerine problemi dile getirme, sadakatle 
bağlılık durumu varsa sessiz kalma veya problemi görmezden gelme şeklinde sonuçlanabilir 
(McShane ve Glinow,2016: 75). İşten ayrılma niyeti ile psikolojik sözleşme arasındaki ilişkiyi 
inceleyen az sayıda araştırma bulunmaktadır. Özgen ve Özgen (2010:14) tarafından tıbbi satış 
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre psikolojik sözleşme ihlali 
ile işten ayrılma niyeti arasında düşük düzeyli ve pozitif ilişki bulunmaktadır. Büyükyılmaz ve 
Çakmak (2014:592) tarafından yapılan ve akademik personelin katıldığı araştırmada ise 
psikolojik sözleşmenin kapsamında yer alan ekonomik veya maddi faktörlerden ziyade algılanan 
duygusal veya manevi sözleşme ihlali etkisinin işten ayrılma niyetine daha fazla etki ettiği ortaya 
çıkmıştır. Aslan ve Uyar (2018:28)’ın sağlık çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirdikleri bir diğer 
araştırmada da önceki bulguları destekler nitelikte sonuçlara ulaşılmış ve psikolojik sözleşme 
ihlalinin çalışanların işten ayrılma niyeti gibi negatif tutum ve davranışlara yöneldiği tespit 
edilmiştir. 
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YÖNTEM 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak dört bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri 
toplama aracının ilk bölümünde katılımcıların cinsiyet, medeni durum, kuşak (doğum tarihi), 
öğrenim düzeyi, şirketteki çalışma süresi ve pozisyon bilgilerinden oluşan demografik bilgileri 
içeren form yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde bireylerin psikolojik sözleşme 
ihlali algılarını ölçmek amacıyla Robinson ve Rousseau (1994) tarafından geliştirilen ve 
Çetinkaya (2014) tarafından Türkçe çevirisi yapılan ve Kırboğa (2017) tarafından güvenirlik 
çalışmaları yapılarak iki boyutlu olduğu tespit edilen Psikolojik Sözleşme İhlali Ölçeği yer 
almaktadır. Ölçek 9 madde ve 2 boyuttan (sözler/vaatler ihlaline ilişkin algı ve duyuşsal ihlal 
algısı) oluşmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelerin seçenekleri beşli Likert tipinde (1-kesinlikle 
katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) olup olumlu ifadeler (m1, m2, m3) ters kodlandıktan 
sonra elde edilen yüksek puan psikolojik sözleşme ihlali algısının yüksek olduğunu ifade 
etmektedir. Anket formunun üçüncü bölümünde Schwepker (2001) tarafından geliştirilen ve 
Çalkın (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği yer almaktadır. Ölçek 
6 madde ve tek alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek işten ayrılma niyetine ilişkin 5’li likert tipinde 
(1-kesinlikle katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) ifadelerden oluşmaktadır (Çalkın, 2014: 
58). Ölçekten elde edilen yüksek puan işten ayrılma niyetinin yüksekliğini ifade etmektedir. 
Anket formunun dördüncü bölümünde bireylerin finansal iyilik halini belirlemek amacıyla 
Norvilitis, Szabilicki ve Wilson (2003) tarafından geliştirilen ve Sunal (2012) tarafından Türkçeye 
uyarlanıp güvenirlik geçerlik çalışmaları yapılan “Finansal İyilik Hali Ölçeği” yer almaktadır. 
Ölçek 10 madde ve 2 boyuttan (mevcut finansal durum, gelecekteki finansal durum) 
oluşmaktadır. Ölçekte yer alan ifadelerin seçenekleri beşli Likert tipinde (1-kesinlikle 
katılmıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum) olup olumsuz ifadeler (m1, m2, m3, m5, m6, m7, m8, 
m9) ters kodlandıktan sonra elde edilen yüksek puan mevcut ve geleceğe dönük finansal iyilik 
hali algısının yüksek olduğunu ifade etmektedir.  

 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmaya katılan 225 işgörenin %39,6’sı kadın, %60,4’ü erkektir. Katılımcıların %56,9’u 
bekar, %43,1’i evlidir. %12,4’ü X nesli (1965-1979) ve %87,6’sı Y neslidir (1980-1999). 
Katılımcıların %17,3’ü lise, %12’si ön lisans, %42,7’si lisans, %28’i lisansüstü düzeyde öğrenim 
görmüştür. Katılımcıların %20,9’unun bulunduğu işletmedeki çalışma süresi 1 yıldan 
az, %28,9’unun 1-3 yıl, %21,3’ünün 4-6 yıl, %10,2’sinin 7-10 yıl, %18,7’sinin bulunduğu 
işletmedeki çalışma süresi 10 yıldan fazladır. Katılımcıların %73,8’i işletmede çalışan 
pozisyonunda, %26,2’si yönetici pozisyonundadır. 

 
Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde SPSS 21.0 ve AMOS 22.0 programları kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör 
analizi öncesi ölçeklerdeki maddeler uç değer ve normal dağılım yönünden incelenmiştir. 
Doğrulayıcı faktör analizi sonrasında elde edilen faktörler için normallik sınamasında Çarpıklık 
(Skewness) katsayısı kullanılmıştır. Sürekli bir değişkenden elde edilen puanların normal 
dağılım özelliğinde kullanılan çarpıklık katsayısının (Skewness) ±1 sınırları içinde kalması 
puanların normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanabilir 
(Büyüköztürk, 2011:40). 
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Ölçeklerin güvenirlik ve geçerlik analizlerinde yapı geçerliliğini sınamak için doğrulayıcı faktör 
analizi ve madde analizi (madde toplam korelasyonu ve Cronbach Alpha) yapılmıştır. 
Doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellerinde, model uyumunun 
değerlendirilmesinde Ki-kare (X2) istatistiğinin serbestlik derecesine oranı (X2/sd), tahmin edilen 
bireysel parametre tahminlerinin istatistiksel anlamlılığı (t değeri), “kalıntılara dayanan” 
(SRMR, GFI), “bağımsız modele dayanan” (NFI, NNFI/TLI, CFI) ve “yaklaşık hataların ortalama 
karekökü (RMSEA)” olarak sınıflandırılan uyum indeksleri kullanılmaktadır (Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010:265; Bayram, 2010:72). Doğrulayıcı faktör analizi 
aşamalarında aşağıdaki kurallara uyulmuştur: 

- Göstergelerin tümünün ilgili faktörde yüksek faktör yüklerine sahip olması gereklidir 
(Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2010: 277).  

- Faktörler arasındaki korelasyon kestirimlerinin aşırı yüksek (≥0,85) olmamasına 
gereklidir (Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2010: 277). 

- X2 anlamlılık değerinin (p) >0,05 olmasına dikkat edilmelidir. X2 değerinin 0’a yakın bir 
değer vermesi veya p değerinin anlamlı olmaması (>0,05) gözlenen model ile beklenen model 
arasında farklılık olmadığı, gözlenen modelin tahmin edilen modele uygun olduğu anlamını 
taşımaktadır. X2, tek başına değerlendirilen bir istatistik değildir. X2 değerinin çok büyük ve 
istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu durumlarda, X2’nin serbestlik derecesine oranı (X2/sd) 
olarak ifade edilen değerin, modelin uyumu açısından bir değerlendirme sağladığı ifade 
edilmektedir (Bayram, 2010: 95; Çokluk, Şekercioğlu, Büyüköztürk, 2010: 267).  

- Modeldeki yollar için tahmin edilen bireysel parametre tahminlerinin istatistiksel 
anlamlılığını gösteren t değerlerinin, ait oldukları modelin serbestlik derecesinde 0,05 ve 0,01 
düzeyinde anlamlı olmasına dikkat edilmelidir. Yapısal eşitlik modeli çerçevesinde anlamlı 
olmayan t değerlerinin analiz dışı bırakılması gerekmektedir (Bayram, 2010: 69). 

- Gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki kovaryansa bakarak araştırmacı modele ilişkin 
modifikasyonlar yapılabilir. Bu modifikasyonlar hata terimleri temelinde oluşturulur ve modelde 
orijinal olarak öngörülmeyen, ancak ilgili düzenlemenin yapılmasıyla modelde kazanılacak X2 
(ki-kare) miktarını gösteren, gözlenen veya gizil değişkenler arasında önerilen yeni bağlantıları 
kapsar. Bu iyileştirmenin yapılabilmesi için “ilişki kurulacak hata terimlerinin bağlı olduğu 
gözlemlenen değişkenler (soru maddeleri) aynı boyutu ölçümleyebileceği, birbiri yerine 
kullanılabileceği, aynı anlama gelmiş olabileceği ya da bu soruların farklı çalışmalarda birbirleri 
yerine kullanılmış olduğu” gibi kuramsal gerekçelere uyularak gerçekleştirilmelidir (Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 273; Meydan ve Şeşen, 2011: 38). Model uyum indeksleri için 
beklenen katsayılar Tablo 1’de yer almaktadır. 

Madde analizi tekniklerinden Cronbach Alpha testin iç tutarlığını; madde toplam korelasyonu 
test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklar. Her iki test, 
test maddelerinin ayırt ediciliğini gösterir. Madde-toplam korelasyonunun pozitif ve yüksek 
olması, maddelerin benzer davranışları örneklediğini gösterir ve testin iç tutarlığının yüksek 
olduğunu gösterir. Genel olarak madde-toplam korelasyonu 0,30 ve daha yüksek olan 
maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, 0,20-0,30 arasında kalan maddelerin gerektiğinde 
teste alınabileceği söylenebilir. Cronbach Alpha iç tutarlığı göstermekte olup genellikle 0,70’in 
üzerinde olması beklenir (Büyüköztürk, 2011: 170-171).   
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 Tablo 1. Model Uyum İndeksleri 
Uyum 
İndeksleri 

Kabul 

Edilebilir Referans 

X2/sd < 5 Tabachnick and Fidell, 2001 

RMSEA ≤0,10 Kelloway, 1989; Tabachnick and Fidell, 2001 

SRMR ≤0,08 Hu and Bentler, 1999; Brown, 2006 

GFI ≥0,90 Kelloway, 1989; Schumacker and Lomax, 1996; Sümer, 2000; 
Hooper, Coughlan and Mullen, 2008 

NFI ≥0,90 Kelloway, 1989; Schumacker and Lomax, 1996; Sümer, 2000; 
Tabachnick and Fidell, 2001 Thompson, 2004 

NNFI ≥0,90 

CFI ≥0,90 Hu and Bentler, 1999; Sümer, 2000; Thompson, 2004 

Standart hata 
(min-max) 

0,05 – 0,45 Bollen, 1989 

Faktörler arası 
korelasyon 0,30 – 0,85 Tabachnick ve Fidell, 2001 

BULGULAR  

1. Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

1.1. Psikolojik Sözleşme İhlali Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları  

Psikolojik Sözleşme İhlali Ölçeği doğrulayıcı faktör analizi başlangıcı ve sonucunda elde edilen 
uyum indekslerine değerlerine Tablo 2’de yer verilmiştir. Ölçeğin orijinal yapısına uygun (9 
madde ve 2 boyut) madde faktör ilişkisi kurularak yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 
model uyum indekslerinin uygun olmadığı tespit edildiğinden öncelikle modifikasyon 
önerilerine uygun kovaryans bağlantıları kurularak model uyum indeksleri iyileştirilmeye 
çalışılmıştır. 

Uygun kovaryans bağlantıları sonucunda (m2-m3, m6-m7) model uyum indekslerinin genel 
olarak iyi ve çok iyi düzeylere ulaştığı (Tablo 2); hata varyanslarının (0,06 ile 0,09 aralığında) ve 
faktör yüklerinin (0,62 ile 0,87 aralığında) uygun aralıklarda ve t değerlerinin 0,01 düzeyinde 
anlamlı olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 2. Psikolojik Sözleşme Ölçeği Model Uyum İndeksleri 

Uyum İndeksleri 

İlk DFA 

(9 madde 2 boyut) 

Son DFA* 

(9 madde 2 boyut) 

X2/sd 5,64 4,10 

RMSEA 0,14 0,11 

SRMR 0,08 0,05 

GFI 0,87 0,91 

NFI 0,91 0,94 

NNFI 0,89 0,93 

CFI 0,92 0,95 

Faktör yükü (min-max) 0,57-0,90 0,62-0,87 

Standart hata (min-max) 0,06-0,08 0,06 – 0,09 

Kovaryans bağlantıları  m2-m3, m6-m7 

Faktörler arası korelasyon 0,68 0,77 

*: Kovaryans bağlantıları sonucu 

 

Tablo 3. Psikolojik Sözleşme İhlali Ölçeği DFA ve Madde Analizi Sonuçları 

Maddeler Std. β SH t R2 r 
α 

(0,92) 
M1 0,78   0,61 0,74 

0,87 
M2 0,82 0,08 12,84** 0,67 0,74 
M3 0,79 0,08 12,29** 0,63 0,70 
M4 0,62 0,09 9,39** 0,39 0,55 
M5 0,86 0,08 13,56** 0,73 0,77 
M6 0,79   0,63 0,66 

0,92 M7 0,87 0,06 18,17** 0,75 0,75 
M8 0,87 0,08 14,15** 0,76 0,76 
M9 0,86 0,09 13,92** 0,73 0,82 

r: Madde Toplam Korelasyonu **p<0,01 

Madde analizi sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,92; alt boyutların Cronbach 
Alpha katsayıları 0,87 ve 0,92 olarak hesaplanmıştır. Ölçekteki tüm maddeler için madde-toplam 
korelasyonunun 0,30’dan yüksek (0,55 ile 0,76 aralığında) olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). 
Doğrulayıcı faktör analizi ve madde analizi sonuçları birlikte değerlendirildiğinde psikolojik 
sözleşme ihlali ölçeğinin 9 madde ve iki boyutlu yapısı ile güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu 
tespit edilmiştir. 
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1.2. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları  

İşten ayrılma niyeti Ölçeği doğrulayıcı faktör analizi başlangıcı ve sonucunda elde edilen uyum 
indekslerine değerlerine Tablo 4’te yer verilmiştir. Ölçeğin orijinal yapısına uygun (6 madde ve 
tek boyut) madde faktör ilişkisi kurularak yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda model 
uyum indekslerinin uygun olmadığı; hata varyanslarının 0,05’ten küçük ve faktör yüklerinin 
0,90’dan büyük olduğu tespit edildiğinden öncelikle uygun olmayan maddeler aşamalı olarak 
çıkarılmıştır (Tablo 4). 

Tablo 4. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Model Uyum İndeksleri 

Uyum İndeksleri 

İlk DFA 

(6 madde tek boyut) 

Son DFA* 

(4 madde tek boyut) 

X2/sd 20,54 3,40 

RMSEA 0,29 0,10 

SRMR 0,06 0,01 

GFI 0,76 0,99 

NFI 0,87 0,99 

NNFI 0,80 0,97 

CFI 0,88 0,99 

Faktör yükü (min-max) 0,72 – 0,96 0,76-0,86 

Standart hata (min-max) 0,04 – 0,06 0,08-0,10 

Kovaryans bağlantıları  m1-m4 

 

Faktör yükü uygun olmayan maddeler aşamalı olarak ölçekten çıkarılarak (m2, m3) tekrarlanan 
doğrulayıcı faktör analizi aşamaları sonrasında uygun kovaryans bağlantısı da gerçekleştirilerek 
(m1-m4) model uyum indekslerinin genel olarak iyi ve çok iyi düzeylere ulaştığı (Tablo 4); hata 
varyansı (0,08 ile 0,10 aralığında) ve faktör yüklerinin (0,76 ile 0,86 aralığında) uygun aralıklarda 
ve t değerlerinin 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir (Tablo 5). 

Tablo 5. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği DFA ve Madde Analizi Sonuçları 
Maddeler Std. β SH t R2 r α 

M1 0,76   0,58 0,76 

0,90 
M4 0,83 0,08 15,79** 0,69 0,82 
M5 0,86 0,10 12,48** 0,73 0,77 
M6 0,85 0,10 12,44** 0,73 0,78 

r: Madde Toplam Korelasyonu **p<0,01 

Madde analizi sonuçlarına göre ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,90 ve ölçekteki tüm maddeler 
için madde-toplam korelasyonunun 0,30’dan yüksek (0,76 ile 0,82 aralığında) olduğu tespit 
edilmiştir (Tablo 5). Doğrulayıcı faktör analizi ve madde analizi sonuçları birlikte 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(5): 327-346. 

 338 

değerlendirildiğinde işten ayrılma niyeti ölçeğinin 4 madde ve tek boyutlu yapısı ile güvenilir ve 
geçerli bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. 

1.3. Finansal İyilik Algısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Finansal İyilik Algısı Ölçeği doğrulayıcı faktör analizi başlangıcı ve sonucunda elde edilen uyum 
indekslerine değerlerine Tablo 6’da yer verilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlamasına uygun (10 
madde ve 2 boyut) madde faktör ilişkisi kurularak yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 
model uyum indeksleri, faktör yükleri, hata varyansları ve faktörler arası korelasyonun uygun 
olmadığı tespit edildiğinden öncelikle modifikasyon önerilerine uygun kovaryans bağlantıları 
kurularak model uyum indeksleri iyileştirilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 6. Finansal İyilik Algısı Ölçeği Model Uyum İndeksleri 

Uyum İndeksleri 

İlk DFA 

(10 madde 2 boyut) 

Son DFA* 

(8 madde tek boyut) 

X2/sd 3,27 1,28 

RMSEA 0,10 0,03 

SRMR 0,06 0,03 

GFI 0,91 0,97 

NFI 0,87 0,96 

NNFI 0,87 0,98 

CFI 0,90 0,99 

Faktör yükü (min-max) 0,41 – 1,24 0,41 – 0,79 

Standart hata (min-max) 0,10 – 1,18 0,09 – 0,11 

Kovaryans bağlantıları  m2-m3, m7-m9 

Faktörler arası korelasyon -0,14 0,83 

*: Kovaryans bağlantıları sonucu 

Uygun kovaryans bağlantılarına rağmen model uyum indekslerinde iyileşme olmadığı tespit 
edilmiştir. Son aşamada faktör yükü ve standart hatası uygun olmayan maddeler aşamalı olarak 
ölçekten çıkarılarak doğrulayıcı faktör analizi tekrarlanmıştır. Ölçekten aşamalı olarak çıkarılan 
2 madde (m5, m6) ve uygun kovaryans bağlantıları sonrasında (m2-m3, m7-m9) model uyum 
indekslerinin genel olarak iyi ve çok iyi düzeylere ulaştığı (Tablo 6); hata varyanslarının (0,09 ile 
0,11 aralığında) ve faktör yüklerinin (0,42 ile 0,86 aralığında) uygun aralıklarda ve t değerlerinin 
0,01 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir (Tablo 7). 
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Tablo 7. Finansal İyilik Algısı Ölçeği DFA ve Madde Analizi Sonuçları 
Boyut Madde Std. β SH t R2 r α 

İçsel Tatmin 

M1 0,72   0,52 0,62 

0,83 

M2 0,47 0,10 6,21** 0,22 0,47 
M3 0,79 0,11 10,20** 0,62 0,73 
M4 0,54 0,09 7,30** 0,29 0,48 
M7 0,74 0,10 6,59** 0,54 0,70 
M8 0,41 0,09 5,59** 0,17 0,38 
M9 0,74 0,10 9,62** 0,55 0,72 
M10 0,42 0,09 5,77** 0,18 0,38 

r: Madde Toplam Korelasyonu **p<0,01 

Madde analizi sonuçlarına göre ölçeğin geneline ait Cronbach Alpha katsayısı 0,83 ve tüm 
maddeler için madde-toplam korelasyonunun 0,30’dan yüksek (0,38 ile 0,73 aralığında) olduğu 
tespit edilmiştir (Tablo 7). Doğrulayıcı faktör analizi ve madde analizi sonuçları birlikte 
değerlendirildiğinde finansal iyilik hali ölçeğinin 8 madde ve tek boyutlu yapısı ile güvenilir ve 
geçerli bir ölçek olduğu tespit edilmiştir 

Araştırmanın bağımsız ve bağımlı değişkenlerine ait betimsel istatistikler ve değişkenler 
arasındaki ilişkiyi gösteren Pearson korelasyon analizi sonuçları Tablo 8’de yer verilmiştir. 

Tablo 8. Korelasyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler 2 3 4 5 𝐗 SS 
Çarpıklı
k 

1-Sözler/Vaatler İhlal Algısı 0,67** 0,92** -0,14* 0,49** 2,86 0,95 0,11 

2-Duyuşsal İhlal Algısı 1 0,90** -0,22** 0,62** 2,36 1,05 0,60 

3-Psikolojik Sözleşme İhlali  1 -0,20** 0,60** 2,64 0,91 0,19 

4- Finansal İyilik Hali   1 -0,14* 3,26 0,91 -0,13 

5-İşten Ayrılma Niyeti    1 2,67 1,16 0,22 

Sözler/vaatlere ilişkin sözleşme ihlali algısı ile finansal iyilik hali arasında negatif yönlü ve 
anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=-0,14; p<0,05). Sözler/vaatlere ilişkin sözleşme ihlali algısı ile 
işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,49; p<0,05).  

Duyuşsal sözleşme ihlali algısı ile finansal iyilik hali arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki tespit 
edilmiştir (r=-0,22; p<0,05). Duyuşsal sözleşme ihlali algısı ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif 
yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,62; p<0,05).  

Psikolojik sözleşme ihlali algısı ile finansal iyilik hali arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki tespit 
edilmiştir (r=-0,20; p<0,05). Psikolojik sözleşme ihlali algısı ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif 
yönlü ve anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,60; p<0,05).  

Finansal iyilik hali algısı ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki tespit 
edilmiştir (r=-0,14; p<0,05) (Tablo 8). 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(5): 327-346. 

 340 

2. Araştırma Modeline İlişkin Sonuçlar 

Araştırmanın modelinde bağımsız değişken psikolojik sözleşme ihlali algısı, bağımlı 
değişken işten ayrılma niyeti ve aracı değişken finansal iyilik hali olarak belirlenmiştir (Şekil 1).  

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Şekil 1’deki H3' (H4 olarak da ifade edilecektir) hipotezine ait yol bağımsız değişkenin bağımlı 
değişken üzerinde aracı değişken aracılığıyla dolaylı etkisi olarak da tanımlanabilir (Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010; Bayram, 2010). Aracı değişkenin katılmasından sonra 
bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisine ek olarak aracı değişkenden 
kaynaklanan dolaylı etkisi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca dolaylı etkinin meydana getirdiği varyans 
değişikliği de değerlendirilebilmektedir (Meydan ve Şeşen, 2011). Elde edilen dolaylı etkinin 
istatistiksel olarak anlamlılığı Sobel test istatistiği ile elde edilmektedir (http://www. 
danielsoper.com). Araştırma modeline ilişkin yapılan yol analizi sonuçlarına Tablo 9’da yer 
verilmiştir. 

H1 Kabul: Psikolojik sözleşme ihlali algısı ile finansal iyilik hali arasında negatif yönlü ve anlamlı 
ilişki vardır (β=-0,24; p<0,05) (Tablo 9). 

H2 Kabul: Finansal iyilik hali ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki 
vardır (β=-0,13; p<0,05) (Tablo 9). 

H3 Kabul: Psikolojik sözleşme ihlali algısı ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönlü ve 
anlamlı ilişki vardır (β=0,72; p<0,05) (Tablo 9). 

H4 (H3') Ret: Psikolojik sözleşme ihlali algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide finansal 
iyilik halinin aracılık etkisi yoktur (EB= -0,01; SBT=-0,64; R2EB=0,01; p>0,05) (Tablo 9). Psikolojik 
sözleşme ihlali algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki (finansal iyilik hali aracılığıyla) dolaylı 
etkisi -0,01 düzeyinde olup bu etki istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Finansal iyilik 
hali değişkeni, psikolojik sözleşme ihlali algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki negatif yönlü 
ilişkide anlamlı değişime neden olamamaktadır.  

 

 

Psikolojik 
Sözleşme İhlali 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

Finansal 
İyilik Hali 

H1 

H2 

(H3') 

H3 
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Tablo 9. Araştırma Modeline İlişkin Sonuçlar 
    Doğrudan Etki Dolaylı Etki 

Bağımsız 

Değişken 
Yol 

Bağımlı 

Değişken 
H 

β 

(SE) 
R2  

Aracı 

Değişken 
EB SBT R2EB 

Psikolojik 
Sözleşme 
İhlali 

à Finansal 
İyilik Hali H1 

-0,24** 

(0,12) 
0,06     

Finansal 
İyilik Hali 

à 
İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

H2 
-0,13 ** 

(0,07) 
0,02     

Psikolojik 
Sözleşme 
İhlali 

à 
İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

H3 
0,72** 

(0,11) 
0,51     

Psikolojik 
Sözleşme 
İhlali 

à 
İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

H4 

(H3') 

0,73** 

(0,12) 
0,51 

Psikolojik 
Sözleşme 
İhlali 

-0,01 -0,64 0,01 

X2/sd: 1,30   RMSEA: 0,04   SRMR: 0,05   GFI: 0,94   NFI:0,94   NNFI:0,98   CFI:0,99 

SBT: Sobel test istatistiği EB=Etki büyüklüğü  *: p<0,05  **: p<0,01 

 

SONUÇ 

Rekabetin her geçen sün hız kazandığı günümüz iş dünyasında avantaj sağlamak isteyen 
işletmeler insan kaynaklarından etkin olarak yararlanmalıdır. Bir çalışanın işten ayrılması ve 
yerine yeni kişinin gelmesinin maliyetinin o kişinin yıllık maaşının yarısına, orta düzey 
yöneticiler için bu seviyenin yıllık maaşın bir buçuk katına, üst düzey yöneticiler için ise iki buçuk 
katına çıktığı göz önünde bulundurulmalı ve mevcut işgöreni elde tutmaya yönelik çabalar 
artırılmalıdır (Barrow ve Mosley, 2005:88). 

İşveren ve işgören arasında yazılı olarak ifade edilemeyen beklentiler ve alıp-verileceklerin 
bütünü olarak psikolojik sözleşme ihlali işgören tarafından beklentiler gerçekleşmediğinde 
oluşmaktadır.  İşletmesinden beklediğini alamayan işgören mutsuz olmakta hatta işten ayrılma 
yönünde niyete girmektedir. İşte bu aşamada içinde bulunduğu finansal durumdan memnun 
olup olmadığını işten ayrılma kararını etkileyen bir değişken olabilir. Bu bağlamda psikolojik 
sözleşmenin işgörenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde kişinin finansal açıdan 
memnuniyetini gösteren finansal iyiliğin aracı rolü incelemek amacıyla yapılan araştırma 
sonucunda, psikolojik sözleşme ihlali algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide finansal 
iyilik halinin aracılık etkisi olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Psikolojik sözleşme ihlali algısının 
işten ayrılma niyeti üzerindeki (finansal iyilik hali aracılığıyla) dolaylı etkisi -0,01 düzeyinde olup 
bu etki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Finansal iyilik hali değişkeni, psikolojik sözleşme 
ihlali algısı ile işten ayrılma niyeti arasındaki negatif yönlü ilişkide anlamlı değişime neden 
olmamaktadır. Araştırma sonucu ilgili alan yazında yer alan diğer araştırmalarla 
kıyaslandığında; işgörenlerin psikolojik sözleşmenin ihlal edildiğini hissettiğinde işten ayrılma 
niyetine girdiğini savunan birçok araştırma (Rusbelt vd.,1988; Aslan ve Uyar, 2018; Nicholson ve 
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Johns, 1985; Rousseau, 1995; Robinson, 1996; Millward ve Brewerton, 2000; Mimaroğlu, 2008; 
Millward ve Hopkins, 1998) olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırma sonucumuzun 
psikolojik sözleşme ihlali ve işten ayrılma niyeti ilişkisi açısından ilgili alan yazındaki diğer 
araştırmaları destekler niteliktedir. Psikolojik sözleşme ihlalinin işten ayrılma niyeti üzerindeki 
etkisinde finansal iyiliğin aracı rolünü araştıran yurt içi ve yurtdışı alanda bir araştırma olmaması 
sonucu kıyaslamayı mümkün kılmamaktadır. İşgörenlerin finansal açıdan kendilerini memnun 
hissedip hissetmediğinden bağımsız olarak psikolojik sözleşme ihlali yaşayan işgören işten 
ayrılma niyetine girmektedir.  

Araştırmanın kullanılan ölçekler ve kolayda örnekleme yöntemiyle çevrimiçi olarak ulaşılan 225 
beyaz yakalı işgörenle sınırlı olduğu için sonuçların genellebilir olduğu söylenemez. Araştırma 
kapsamının daha çok katılımcıyla genişletilmesi, araştırma kapsamında yer alan değişkenlerle 
ilgili olan ücret, işgören mutluluğu ve memnuniyeti gibi değişkenlerin de araştırmaya dahil 
edilerek çalışma yapılması sonuçların daha genellenebilir ve kapsamlı olmasını sağlayacaktır. 
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GİRİŞ  

Barok Dönem 17. yüzyılda Avrupa’da yaşanmaya başlanmıştır. Bu dönemle birlikte yeni bir 
sanat anlayışının da temelleri atılmıştır. Ortaya çıkan sanat anlayışı Rönesans ile farklı ve hatta 
Rönesans Sanat anlayışına aykırı sayılabilecek yeni unsurlar içermekteydi. Toplumun yaşayış ve 
inançları, dönemin etkin siyasal gücü, felsefe ve bilim, Sanat akımlarının ortaya çıkması ve 
çizdikleri yolda ilerlemelerinde kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Hiçbir akım aniden ortaya 
çıkmaz. Ortaya çıkan yeni sanat anlayışları bir gelişimin ya da dönüşümün temellerinden doğar. 
Değişen felsefe, bilim, inançlar her alanı etkiledikleri gibi sanatı da etkiler. Bir dönemi ve dönem 
içinde hakim Sanat anlayışını doğru okuyabilmek için kendisinden önce gelişen akımları da 
doğru okuyabilmek ve analitik bir değerlendirme ile dönemler arasındaki gelişimi izleyebilmek 
gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle Barok Dönem anlayışının öncesini oluşturan Rönesans 
ve Maniyerizm Dönemlerinin de incelenmesi önem taşımaktadır.  

Floransalı mimar Filippo Brunelleschi Floransa Katedrali’nin yapımında çalışmıştır. Büyük bir 
kubbe ile kapatılması istenen Katedralin yapısal sorunları bulunmaktaydı. Bu denli büyük bir 
yapının üzerine eklenecek kubbenin doğru bir şekilde yerleştirilmesi için Brunelleschi çalışmaya 
başlar. Roma’ya giderek tapınak ve binaların ölçülerini aldığı söylenir (Gombrich, 2009:146). 
Brunelleschi, Gotik ile Antik Çağı farklı sentezlerle bir araya getirir. Yapısal sorunları Roma 
Mimarisi çözümlerini temel alarak farklı yöntemlerle aşar. Resim sanatında ise Rönesans ile 
birlikte farklı perspektif arayışları ortaya çıkmaya başlar. Matematiksel kurallara dayanan 
resimler yapılmaya başlanır. Bu kurallarla ortaya çıkarılan ilk resimlerden biri Floransa’da Santa 
Maria Novella Kilisesi duvarına boyanmıştır. Resimde, Roma Mimarisi’nde sıkça karşımıza çıkan 
bir düzen içinde giriş ünitesi tasarlanmıştır. Resme bakıldığında duvarın içinden açılan bir 
pencere gibi göründüğü ve derinliğin oldukça yoğun hissettirildiği izlenmektedir. Burada Yahya 
sağa, Meryem sola ve İsa ortaya yerleştirilmiştir1. Bu fresko perspektifin kazanacağı boyutun 
habercisidir. “Bu yapıtın ressamının adı, “beceriksiz Tomasso” anlamına gelen 
Masaccio’ydu”(1401-1428)” (Gombrich, 2009:228). 

Rönesans, genel özellikleri ile değerlendirildiğinde bilgi, dünyevi güzellik ve kişisel başarıların 
ön plana çıktığı, keşiflerle birlikte insanın kendisini ve yaşadığı evreni tanımaya başladığı, bilimle 
birlikte özellikle resim sanatında yeni perspektif denemelerin yapıldığı ve bu denemelerin 
başarılı bir şekilde geliştirildiği görülmektedir (Turani, 1992). Rönesans ile birlikte Orta Çağ inanç 
ve felsefeleri terkedilmeye başlanmıştır. Bu dönemde Antik Çağ’a, insana ve doğaya yönelim 
izlenmektedir. Rönesans döneminde insan ve doğa resmedilmeye başlanmış ve resimde işlenen 
konular çeşitlilik kazanmıştır. Dini konuların yanı sıra bu dönemde sanatçıların iç dünyaları ve 
hayalleri de resimlerin konusu olmaya başlamıştır. 

Dönemin sanatçılarına göre kendilerinden önce gelen sanatçılar resmi ve heykeli ulaşılabilecek 
en üst noktaya ulaştırmışlardır. Bu dönemde resim bütün yönleriyle çözümlenmiştir. Renk 
kullanımı, ışık ve gölge, kompozisyonlar Rönesans sanatçıları tarafından klasik bir noktaya 

                                                             
1“Bizans sanatında ve bu sanatın etkisinde kalmış bölgelerde, İsa, sağında Meryem, solunda Vaftizci 
Yahya ile gösterilir. Kimi zaman meleklerin ve havarilerin de eşlik ettiği bu sahneye Deesis adı 
verilir.”(Cömert, 2010:236) 
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ulaştırılmıştır. Maniyerist dönemimin sanatçıları ustalarını farklı buluşlarla aşmak istediler 
(Gombrich, 2009:361). Leonardo: “ustasını aşmayan bir öğrenci, zavallı bir öğrencidir” demiş; 
Michelangelo ise sürekli yeni arayışlar içinde olmuştur (Gombrich, 2009:362). Bu dönem 
sanatçıları da bir anlamda ustalarının açtıkları bu yolu izlemiş ve ortaya farklı bir anlatım 
koymuşlardır. Bütün bu düşünme yolculuğunun sonunda ise karşımıza “Üslup” ya da “taklit” 
olarak adlandırılan bir dönem Maniyerizm çıkar. Bu akım 16. Yüzyılın ikinci yarısında karşımıza 
çıkar. “Maniyerizm tanımı, İtalyanca “üslup” anlamına gelen “Maniera”dan 
türetilmiştir.”(Turani,1992:392). Bu tanımı ilk kez Giorgio Vasari kullanmıştır. Maniyerizm, 
Yaklaşık olarak 1520-1590 yılları arasında, kısa denebilecek bir süre içinde etkili olmuştur. 
Maniyerist resimde uçuşan kumaşlar, abartılı, şişirilmiş vücutlar ve bozulan oranlar karşımıza 
çıkar. Sanatçılar bu bozulmuş biçim ve orantısız vücut tasarımlarına bir bilgisizlik sonucu değil 
yeni bir akım yaratma isteği sebebiyle başvurmuşlardır. Parmigianino’nun “Uzun Boyunlu 
Meryem’i” bozulan oranlara verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Bu dönemin içinde çığır 
açan bir başka sanatçı ise El Greco’dur. El Greco eserlerinde kutsal ve dini olayları daha önce 
eşine rastlanmamış kompozisyon ve renklerle yeniden yorumlama yoluna gitmiştir. Sanatçının, 
figürleri gökyüzüne ulaşmak arzusu içinde görünürler. Buna bağlı olarak da uzamış ve ince insan 
vücutları El Greco’nun resimdeki imzasını oluşturur.  

Maniyerist Dönem oldukça kısa sürmüştür. Sanatçılar Rönesans’tan bir kopuş süreci içindedir ve 
aynı zamanda Rönesans’ın “kusursuzluğunu” yenmeye çalıştıkları görülmektedir. Rönesans 
çözümlemelerinden faydalanılsa da fikir ve düşünce yapısı olarak değişimler bu dönemde 
yaşanmıştır. Rönesans’ın insanı ve dünyevi yaşamı temel alan anlatım ve düşünce yapısından 
uzaklaşma yaşanmıştır. Sanatçılar, yeni yaratımlarla Maniyerist Dönemi başlatmışlardır. 
Sanatçılar bu dönemde hayal güçlerini sonuna kadar kullanmaktan kaçınmamışlardır. Bu dönem 
Rönesans ve Barok Dönem arasında bir geçiş olarak kabul edilebilir.  Figürler, resim içine bir 
tiyatro sahnesini canlandırıyormuş gibi yerleştirirler. “Maniyerist bir resim, mantıktan yoksun 
hareketlerin ve kişilerin tiyatrovari bir kompozisyonudur.” (Turani,1992:394). Rönesans’ın doğa 
ve insan gözlemiyle taban tabana zıt eserler bu dönemde ortaya çıkmaya başlar. Maniyerist 
dönemde vücutlar ve oranlar da bozulmaya başlar. Rönesans’ta karşımıza çıkan dünyevi zevkler 
ve yaşadığımız dünyanın resmedilmesi Maniyerist dönemde yerini öbür dünya özlemine bırakır.  

Rönesans ve Maniyerist Dönemin sonrasında ise Barok Sanat ortaya çıkmıştır. “Barok klasiğin ne 
bir çöküşü, ne de bir yükselişidir, tersine, Barok apayrı bir sanattır.” (Wölfflin,1985:25). 1580-1750 
yılları arasında etkili olan bu anlayış Avrupa’nın büyük bir bölümünde etkili olmuş fakat her 
yerde aynı ilerlemeyi göstermemiştir. “Barok sözcüğü Portekizce “Barocco” ya da İspanyolca 
“barucca” dan gelmiştir. Esas anlamı “düzgün olmayan inci”dir. (Turani, 1992:447). “Bu sözcük 
önceleri, Rönesans ve Maniyerist dönemden sonra beliren üsluptaki eserleri aşağılama amacıyla 
kullanılmıştır. Ancak XIX. Yüzyılda bu anlamda kullanılmamaya başlandı.” (Turani, 1992:447). 
Buradaki temel sorun ise Barok Dönemde Yunanlılar ve Romalılar tarafından uygulanan 
biçimlerin dışına çıkılmış olmasıdır. Bu büyük bir zevksizlik olarak kabul edilmiştir (Gombrich, 
2009:387). Barok bu sebeple dönemi tanımlamak için daha sonraki dönemlerde eleştirmenlerce 
ortaya atılmıştır.  
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Resim sanatı ise Barok Dönem içinde farklı boyutlar kazanmıştır. Dönemin önemli 
merkezlerinden biri olan Roma’da resim ve heykel özelinde sanat tartışılmaya başlanmıştır. 
Dolayısıyla bu dönemler içinde kullanılan teknikler ve farklı çözümlemeler Barok resminde de 
kendisini göstermiştir. Kullanılan renkler, ışık ve gölge, perspektif, kompozisyonlar ve işlenen 
konular hem geleneğe bağlı bir çizgi izlemiş hem de çağının en üst noktasına taşınmıştır. 
Özellikle dönemin sanatçıları ışık ve gölgeyi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir anlatım ile 
kullanmışlardır. Bu dönemde Roma’ya gelen iki sanatçı farklı yollarla Maniyerizm’den kurtulma 
çalışmaları içine girerler. “Bunlardan birisi Bolognalı Annibale Carragi (1560-1609), ötekisi de 
Milano yakınlarından gelen Michelangelo da Caravaggio’ydu (1573-1610)” (Gombrich, 2009:390). 
Her iki ressamda benzer konuları farklı üsluplarıyla işlemişlerdir. 

Barok resimde hareketin ön planda olduğu görülmektedir. Sanatçılar, anlattıkları sahneleri 
genelde açık kompozisyonlar içinde vermekten kaçınmazlar. Figürlerin resim çerçevelerinden 
dışarı taştığı eserler bu dönem içinde sıkça karşımıza çıkar. Sürekli bir hareket ve devinim resmin 
heyecanını arttırırken izleyiciyi de resmin içine çekmeye başlar. Hareket, kıvrılan ve uçuşan 
kumaşlarda yoğun olarak hissedilir. Işık ise her ressamın tuvalinde farklı bir boyut kazanarak 
gelişimini devam ettirir. Işık ve gölge kullanımı ile resimlerdeki derinlik arttırılır. Ön plana 
çıkarılmak istenen sahne ya da figür yoğun ışık ile verilerek dikkat bu noktalara toplanır. 
Resimlerdeki fonlar karanlık ve koyu tutulur. Dini ikonografi, Mitolojik ikonografi resimde sıkça 
işlenir. Yanı sıra bu dönemde günlük hayattan anlar da resimdeki yerini alır. Köylüler, fakir 
insanlar ve sıradan yaşamları resmin konuları arasında yer alır. Barok Dönemde, Rönesans’ın 
“kusursuz insan” temasına karşı sıradan insanlar kusurları ve çirkinlikleri ile betimlenmeye 
başlanır. Bu dönemde resim mimariyi tamamlayan bir unsur olarak karşımıza çıkar.  

Barok Dönemin en önemli sanatçılarından biri Michelangelo Merisi di Caravaggio’dur. Sanatçı 
1571 yılında Milano’da dünyaya gelmiştir. Doğum yerinin ailesinin asıl kasabası olan Bergamo 
iline bağlı Caravaggio mu yoksa babası Fermo’nun 1563 ve 1576 yılları arasında yaşadığı 
Milano’mu olduğu bilinmemektedir (Giorgi,2002:10). Caravaggio Michelangelo’nun çocukluğu 
Milano’da geçmiştir. Michelangelo beş yaşındayken 1576’da salgından kurtulmak için ailesi ile 
birlikte Caravaggio’ya taşınır Babası ve büyükbabası Caravaggio henüz beş yaşındayken hayata 
veda ederler. Caravaggio’nun annesi ise ailesini ayakta tutabilmek için büyük zorluklar yaşar. 
Asil Golonna ailesi Michelangelo’nun Roma’da bulunduğu dönemin sonuna kadar Merisi ailesini 
himayesine alır.” (Giorgi, 2002:10). Caravaggio, 1584 yılında Milano’ya döner. “Tiziano’nun 
öğrencisi” imzasını kullanan Peterzano’dan dersler alır. Peterzano’nun yanında geçirdiği çıraklık 
döneminde Lombardiya ya da Venedik’i ziyaret ettiği düşünülür(Giorgi,2002:14). Bu dönemden 
sonra Caravaggio Roma’ya yerleşir. Roma dönemin kültür ve sanat çevresini barındırması 
bakımından önem bir merkezdir. Caravaggio Roma’nın önde gelen ressamı 16. yüzyıl ustalarının 
geleneğine göre "modern” sayılabilecek bir teknik ustası, son derece zeki ve kültürlü, ticari 
sezgileri olan Cavaliere d'Arpino ile tanıştırılır. Arpino’nun okulunda Floris Claszoon, Van Dijk 
ve "Kadife" Jan Bruegel gibi değişik köken ve yeteneklere sahip ressamlar vardır” (Giorgi, 
2002:26). “Meyve Sepeti Taşıyan Çocuk” ve “Hasta Bacchus” burada ortaya çıkar.  
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                                   Resim 2 Hasta Bacchus  

                                                                   

 

 

Caravaggio ilk büyük siparişini Kardinal Matteo Contrelli’den 
alır. Kardinal, Caravaggio’dan San Luigi de Francesi kilisesi için 
bir resim yapmasını ister(Turani,1992:462). Caravaggio, kilise 
için “Aziz Matthew” tablosunu yapar. Bu resimde Aziz Matthew 
yaşlı bir adam olarak betimlenir. Çıplak ayakları ve giyimi 
sıradan bir insanın resmedildiği kanısını oluşturur. Yaşlı Aziz 
şaşkın bir ifade ile elindeki kitaba bakmaktadır. Melek ise olgun 
bir tavırla Aziz Matthew’a İncili yazdırmaya çalışmaktadır. 
Caravaggio’nun 1602 tarihli ilk “Aziz Matthew ve Melek” resmi 
kabul edilmez. Caravaggio’nun yarattığı kompozisyonda 
Matthew’u aşağıladığı düşünülür. Matthew’un şaşkın ifadesi 
kabul edilemez bir durumdur. Bu sebeple sanatçı bir başka Aziz 
Matthew ve melek tablosu yapmak zorunda kalır.  
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Kutsal kimliği büyük önem taşıyan Matthew’u Kilisenin kabul 
edeceği şekilde kompoze eder. Caravaggio’nun zor ve 
mücadele ile başlayan yaşamı ilerleyen hayatının geri kalan 
kısmında da yakasını bırakmaz. 1600 Mayısının sonundan 
itibaren adı Roma Devlet Mahkemesi'nin kayıtlarında 
geçmeye başlar ve arabuluculuk yaptığı tek dava hariç kavga 
çıkarma, hakaret etme, toplumun huzurunu bozma, yaralama, 
yasadışı silah bulundurma ve benzeri (bir tabak enginara ağız 
dolusu küfür savurmak gibi) şiddet olaylarıyla anılır. İlk 
biyografilerine bakılacak olursa Roma’ya gelişi bile bir 
cezadan ya da saldırıdan kaçmak nedeniyledir. Fakat. 
Caravaggio, hırçın, kavgacı mizacını en çok Roma'da gözler 
önüne serer. Tartışmalara, davalara, hapis cezalarına ve 
kaçtığına ilişkin tutanaklar bunu kanıtlar. Fakat hiçbir zaman 
kabul etmediği bu hatalarının yaptırımlarından, onun daha 

iyi olacağına dair söz veren patronları sayesinde kurtulur. Gene de şansı yaver gitmez ve 1606’da 
hayatının en ciddi kavgasını yapar: Campo Marzio'daki bir kavga ya da düello sırasında rakibi 
Ranuccio Tomassino da Terni’yi başından, ölümcül derecede yaralar. Kavganın sebebi 1.000 
skudi tutarında bahse girilen bir top oyununda ortaya atılan hile iddialarıdır. Suçu kanıtlanan 
Caravaggio hakkında verilen hapis cezasından kaçar. Artık ölene dek Roma’dan uzakta bir 
sürgün hayatı yaşayacaktır.”(Giorgi, 2002:96). Hayatının bir dönemini yaşadığı bu olaydan 
dolayı Napoli, Malta ve Palermo’da geçirmek zorunda kalmıştır (Turani, 1992:462). Yaşadığı olay 
neticesinde Roma’dan kaçan Caravaggio 1606 yılında Napoli’ye gelir. Caravaggio, Napoli’de de 
siparişler alır. 1607 yılında Malta’ya gider. Sanatçı, Malta’da 4 Temmuz’da şövalye ilan 
edilir.(Giorgi, 2002:112). Fakat Caravaggio’nun geçmişi burada da onu rahat bırakmaz. 
Roma’daki adam öldürme cezası ve Caravaggio’nun kaçak olması Roma tarafından Malta’ya 
bildirilir. Caravaggio tutuklanarak Sant’Angelo hapishanesine atılır. Sanatçı buradan kaçarak 
Sicilya’ya doğru hareket eder. “Roma’daki ilk yıllarından beri Caravaggio’nun dostu olan Mario 
Minniti Siracusa'da yaşamakladır. Minniti Caravaggio'yu Senato’ya takdim eder ayrıca ressamın, 
azizeye adanmış kilise için Azize Lucia'nın gömülmesi siparişini almasını sağlar. Burada kaldığı 
kısa süre içinde Caravaggio arkeolog Mirabella'yla tanışır. Mirabella 1613’te yayımlanan bir 
kitabında ressama zalim Dionysus'un hücresini gezdirdiğinden bahsedecektir. Ertesi yıl 
Caravaggio Messina’ya gider. Burada kaldığı sekiz ay içinde ürettiği dört ya da beş yapıtın ancak 
ikisi günümüze kalmıştır. Bunlardan ilki, Cenovalı zengin bir tüccar olan Giovanni Battista de 
Lazzari'nin haçlı Askerleri kilisesinin içinde yer alan ailesine adanmış şapel için verdiği sipariştir. 
Caravaggio bu sırada mükemmel bir referans olarak Malta şövalyesi unvanını taşımaktadır. 
Böylece ikinci siparişini de Senato'dan alır; bu Kapuçin kilisesine yapılacak Çobanların 
Tapınması tablosudur. Tablo daha sonra "İsa'nın yoksulluk içinde doğumu" akımını 
başlatacaktır. Bu işin sonunda eline yaklaşık 1.000 skudi geçer. Caravaggio daha sonra 
Palermo'ya gider ve orada Aziz Francesco ve Aziz Laurentius ile İsa'nın doğumu tablosunu 
yapar. Tarih 1609 Ağustosunu göstermektedir.” (Giorgi, 2002:116) Caravaggio buradan tekrar 

Resim 4 Aziz Matthew ve Melek 
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Napoli’ye döner. Napoli’de bir saldırıya uğrar ve yara alır. 1610 yılında Napoli’den Roma’ya 
gitmek üzere denize açılır. Napoli Krallığı'na bağlı Monte Argentario'daki Toscana garnizonuna 
ulaşmanın güvenli olduğunu düşünür. Fakat burada Caravaggio gözaltına alınır. Bir yanlışlık 
yapıldığı ortaya çıkar ve Caravaggio hemen serbest bırakılır. Fakat bu olay Caravaggio’yu 
derinden sarsar. Roma’ya gitmek üzere bindiği yelkenlinin de eşyaları ile birlikte yola çıktığını 
öğrenir. “Bazı kaynaklara göre ölümcül bir ateşe tutulur; bazıları Napoli'deki saldırıda aldığı 
yaraların ressamı burada ölüme sürüklediğini, bazılarıysa Caravaggio’nun öldürüldüğünü iddia 
ederler. Ölüm nedeni ne olursa olsun kesinleşen tek şey sanatçının Port' Ercole'de karaya 
çıkışından birkaç gün sonra öldüğü ve 18 Temmuz 1610 tarihinde aynı yere gömüldüğüdür” 
(Giorgi, 2002:128). Sanatçı dramatik bir sonla biten otuz dokuz yıllık yaşamına seksenden fazla 
resim ve en önemlisi bir dönemin en önemli sanatçısı olabilme başarısını sığdırmıştır. Resme 
getirdiği yeni soluk, ışık ve gölgenin mükemmel dengesi ve uyumu, kullandığı perspektif ve 
renkler Caravaggio’yu döneminin dehası ve “Barok’un Babası” olarak anılmasını sağlamıştır. 

Caravaggio resimlerinde kusursuz insan algısının tamamen yok edildiği izlenmektedir. 
Eserlerinde, özellikle kutsal kimlik sahiplerini sıradan birer insan olarak göstermekten kaçınmaz. 
Onları “insan” olmanın verdiği korku, belki zayıflık, yaşadıkları hayal kırıklıkları ile 
betimlemekten imtina etmeyen Caravaggio bu üslubu ve bakış açısıyla çağdaşı birçok sanatçıdan 
ayrılır. Işığı ve gölgeyi kullanma biçimi ise dönemin farklı bir boyuta taşınmasını sağlamıştır. 
Caravaggio yalnızca üstün resim bilgisi ve yaratma gücüyle değil resimlerine kattığı ruh ile de 
dönemin dehası olarak kabul edilebilir. Herkesin gördüğünü ve herkesin resmettiğini 
Caravaggio kendi bilinç ve deneyim süzgecinden geçirir. Ortaya koyduğu resimler yaşadığı 
çalkantılı ve sancılı yaşamından ögeler içerir. Karanlık ve izbe mekanlar belki de gördüğü ve 
sıkça zaman geçirdiği yerlerin bir izlenimidir. Sanatçı, köylüleri, fakir halkı resmin odak 
noktasına taşımaktan da kaçınmamıştır. Caravaggio, Dini İkonografik, Mitolojik İkonografiye 
dayanan, profan konulu eserler, portreler ve natürmortlar resmetmiştir. Fakat sahip olduğu Dini 
İkonografi bilgisi eserlerinde başarılı çizgilerle kendisini göstermektedir. İncil ve Tevrat 
ikonografisini birçok kez resimlerinin ana konusu olarak seçmiştir. Özellikler İncil 
İkonografisinde dayanan Vaftizci Yahya’yı benzer ve farklı kompozisyonlarla resmetmiştir. 

Vaftizci Yahya İkonografik Anlatım: Vaftizci Yahya’nın doğumunun müjdelenmesi: 
“Yahudiye kralı Hirodes zamanında, Abiya bölüğünden Zekeriya adında bir kâhin vardı. Harun'un 
soyundan olan karısının adı ise Elizabet'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi, Rab'bin tüm 
buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabet kısır olduğu için çocukları olmuyordu. Her ikisinin de 
yaşı ilerlemişti. Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı'nın önünde kâhinlik 
görevini yerine getiriyordu. Kâhinlik geleneği uyarınca Rab'bin tapınağına girip buhur yakma görevi 
kurayla ona verilmişti. Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada, 
Rab'bin bir meleği buhur sunağının sağında dikilip Zekeriya'ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, 
korkuya kapıldı. Melek ona, «Korkma, Zekeriya» dedi, «duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul 
doğuracak, onun adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O, 
Rab'bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la 
dolacak. İsrail oğullarından birçoğunu, Tanrıları olan Rab'be döndürecek. Babaların yüreklerini 
çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış 
bir halk yetiştirmek üzere, İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rab'bin önünden gidecektir.» Zekeriya meleğe, 
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«Bundan nasıl emin olabilirim?» dedi. «Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi.» Melek ona şöyle 
karşılık verdi: «Ben Tanrı'nın huzurunda duran Cebrail'im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana 
bildirmek için gönderildim. İşte, belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin 
tutulacak, bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın.» Zekeriya'yı bekleyen halk, onun tapınakta 
bu kadar uzun süre kalmasına şaştı. Zekeriya ise dışarı çıktığında onlarla konuşamadı. O zaman tapınakta 
bir görüm gördüğünü anladılar. Kendisi onlara işaretler yapıyor, ama konuşamıyordu. Görev süresi bitince 
Zekeriya evine döndü. Bir süre sonra karısı Elizabet gebe kaldı ve beş ay evine kapandı. «Bunu benim için 
yapan Rab'dir» dedi. «Bu günlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi»” (Luka 1:1-
25). 

Yahya’nın doğumu: “Elizabet'in doğum yapacağı vakit geldi ve bir oğul doğurdu. Komşularıyla 
akrabaları, Rab'bin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca, onun sevincine katıldılar. Sekizinci gün 
çocuğun sünneti için geldiler. Ona babası Zekeriya'nın adını vereceklerdi. Ama annesi, «Hayır, adı Yahya 
olacak» dedi. Ona, «Akrabaların arasında bu adı taşıyan hiç kimse yok ki» dediler. Bunun üzerine babasına 
işaretler yaparak çocuğun adını ne koymak istediğini sordular. Onlardan bir yazı levhası isteyen Zekeriya, 
«Adı Yahya'dır» diye yazdı. Herkes şaşakaldı. O anda Zekeriya'nın ağzı açıldı, dili çözüldü. Tanrı'yı 
överek konuşmaya başladı. Çevrede oturanların hepsi korkuya kapıldı. Bütün bu olaylar, Yahudiye'nin 
dağlık bölgesinin her yanında konuşulur oldu. Duyan herkes derin derin düşünüyor, «Bu çocuk acaba ne 
olacak?» diyordu. Çünkü Rab onunla birlikteydi” (Luka 1:57-66). 

Yahya’nın çölde ortaya çıkması: “O günlerde Vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde şu çağrıda 
bulunuyordu: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır.» Nitekim Yeşaya peygamber aracılığıyla 
sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti: «Çölde yükselen ses, `Rab'bin yolunu hazırlayın, geçeceği 
patikaları düzleyin' diyor.» Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı. Tek yediği, 
çekirge ve yaban balıydı. Kudüs'ün, bütün Yahudiye'nin ve tüm Şeria nehri yöresinin halkı ona geliyor, 
günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria nehrinde vaftiz ediliyordu. Ne var ki, Ferisilerle 
Sadukilerden birçok kişinin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi: «Ey 
engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır 
meyveler verin. Kendi kendinize, ̀ Biz İbrahim'in soyundanız' diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim: 
Tanrı, İbrahim'e şu taşlardan çocuk yaratacak güçtedir. Balta şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi 
meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden 
sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O'nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal 
Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara 
yığacak, samanı sönmeyen ateşte yakacaktır»” (Matta 3:1-12).  

“Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Yeşaya peygamberin kitabında şöyle yazılmıştır: 
«Bak, habercimi senin önünden gönderiyorum; o senin yolunu hazırlayacak. “Çölde yükselen ses,`Rab'bin 
yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin' diyor.» Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları, 
günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu. Bütün Yahudiye halkı ve 
Kudüslülerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria nehrinde vaftiz ediliyordu. 
Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi 
yayıyordu: «Benden sonra benden daha güçlü Olan geliyor. Eğilip O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile 
layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir»”(Markos 1:1-8). 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(5) 347-365. 

 356 

“Sezar Tiberyus'un egemenliğinin on beşinci yılıydı. Yahudiye'de Pontiyus Pilatus'un valiliği sürüyordu. 
Celile'de Hirodes, İtureya ve Trahonitis bölgesinde Hirodes'in kardeşi Filipus, Abilini'de de Lisanyas 
yönetimin başındaydı. Hanna ile Kayafa başkâhinlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı, sözünü çölde bulunan 
Zekeriya oğlu Yahya'ya duyurdu. O da Şeria nehrinin çevresindeki tüm bölgeyi dolaşarak insanları, 
günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Nitekim Yeşaya peygamberin sözlerini 
içeren kitapta şöyle yazılmıştır: Çölde yükselen ses, Rab'bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin 
diyor. Her dere doldurulacak, her dağ ve her tepe alçaltılacak. Eğri yollar doğrultulacak, engebeli yollar 
düzleştirilecek. Ve tüm insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir. ”Yahya, vaftiz olmak için 
kendisine akın eden kalabalıklara şöyle seslendi: “Ey engerekler soyu! Gelecek olan gazaptan kaçmanız için 
sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin! Kendi kendinize, Biz İbrahim'in 
soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı, İbrahim'e şu taşlardan çocuk yaratacak 
güçtedir. Balta daha şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe 
atılacak.» Halk ona, «Öyleyse biz ne yapalım?» diye sordu. Yahya onlara, «İki mintanı olan, birini hiç 
mintanı olmayana versin; yiyeceği olan da bunu hiç yiyeceği olmayanla paylaşsın» cevabını verdi. Bazı 
vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek ona, «Öğretmenimiz, biz ne yapalım?» dediler. Yahya onlara, 
«Size buyrulandan daha çok vergi almayın» dedi. Bazı askerler de ona, «Ya biz ne yapalım?» diye sordular. 
O da onlara şöyle dedi: «Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın, ücretinizle 
yetinin.» Halk umut içinde bekliyordu. Yahya'yla ilgili olarak herkesin aklında, «Acaba Mesih bu mu?» 
sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle cevap verdi: «Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü 
Olan geliyor. Ben O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle 
vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır 
duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacaktır.» Yahya daha başka birçok konuda halka çağrıda 
bulunuyor, Müjde'yi duyuruyordu. Ne var ki bölgenin kralı Hirodes, kardeşinin karısı Hirodiya'yla ilgili 
olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzüne vuran Yahya'yı hapse attırarak tüm kötülüklerine 
bir yenisini ekledi” (Luka 3:1-20). 

“Yahudiler Yahya'ya, «Sen kimsin?» diye sormak üzere Kudüs'ten kâhinlerle Levilileri gönderdikleri 
zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu - açıkça konuştu, inkâr etmedi - «Ben Mesih değilim» diye açıkça 
konuştu. Onlar da kendisine, «Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?» diye sordular. O da, «Değilim» dedi. 
«Sen beklediğimiz peygamber misin?» sorusuna, «Hayır» cevabını verdi. O zaman ona, «Kimsin, söyle de 
bizi gönderenlere bir cevap verelim» dediler. «Kendin için ne diyorsun?» Yahya, «Yeşaya peygamberin 
dediği gibi, `Rab'bin yolunu düzleyin' diye çölde yükselen sesim ben» dedi. Yahya'ya gönderilen bazı 
Ferisiler ona, «Sen Mesih, İlyas ya da beklediğimiz peygamber değilsen, niye vaftiz ediyorsun?» diye 
sordular. Yahya onlara şöyle cevap verdi: «Ben suyla vaftiz ediyorum, ama aranızda tanımadığınız biri 
duruyor. Benden sonra gelen O'dur. Ben O'nun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim.»Bütün bunlar 
Şeria nehrinin ötesinde bulunan Beytanya'da, Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu” (Yuhanna 1:19-28). 

Vaftizci Yahya, Hıristiyan inanç sisteminde önemli bir yere sahiptir. Vaftizci Yahya hakkında 
Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinde paralel anlatımlar yapılmaktadır. Yahya’nın 
doğumunun önceden müjdelenmesi, Yahya’nın ortaya çıkması, günahkarları vaftiz etmesi, İsa’yı 
vaftiz etmesi ve ölümü İncillerde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Yahya’nın doğumunun 
müjdelenmesi Luka İncilinde birinci bölümde, birinci baptan yirmi beşinci bapa kadar 
anlatılmaktadır. Yahya’nın doğumunun müjdelenmesi ilgili olarak diğer İncillerde anlatım 
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yapılmamaktadır. Yahya’nın dünyaya gelmesi “Elizabet'in doğum yapacağı vakit geldi ve bir oğul 
doğurdu.” (Luka 1:57) cümlesiyle başlayan birinci bölüm elli yedinci baptan altmış altıncı bapa 
kadar Luka İncilinde anlatılmaktadır. Yahya’nın çölde ortaya çıkması ve insanları vaftiz 
etmesiyle ilgili olarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinde paralel anlatımlar 
yapılmaktadır. Matta İncili’nde; “O günlerde Vaftizci Yahya ortaya çıktı. Yahudiye çölünde şu çağrıda 
bulunuyordu: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim Yeşaya peygamber aracılığıyla sözü 
edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti: Çölde yükselen ses, Rab'bin yolunu hazırlayın, geçeceği 
patikaları düzleyin' diyor.” (Matta 3:1-3); Markos İncili’nde; “Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le ilgili 
müjdenin başlangıcı. Yeşaya peygamberin kitabında şöyle yazılmıştır: Bak, habercimi senin önünden 
gönderiyorum; o senin yolunu hazırlayacak. Çölde yükselen ses, Rab'bin yolunu hazırlayın, 
geçeceği patikaları düzleyin' diyor. Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı” (Markos 1:1-4); Luka 
İncili’nde; “…Zekeriya oğlu Yahya'ya duyurdu. O da Şeria nehrinin çevresindeki tüm bölgeyi dolaşarak 
insanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Nitekim Yeşaya peygamberin 
sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır: Çölde yükselen ses, Rab'bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları 
düzleyin diyor. Her dere doldurulacak, her dağ ve her tepe alçaltılacak. Eğri yollar doğrultulacak, engebeli 
yollar düzleştirilecek. Ve tüm insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir.” (Luka 3:2-6) Yuhanna 
İncili’nde; “Yahudiler Yahya'ya, «Sen kimsin?» diye sormak üzere Kudüs'ten kâhinlerle Levilileri 
gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu - açıkça konuştu, inkâr etmedi. Ben Mesih değilim» 
diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine, «Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?» diye sordular. O da, 
«Değilim» dedi «Sen beklediğimiz peygamber misin?» sorusuna, «Hayır» cevabını verdi. O zaman ona, 
«Kimsin, söyle de bizi gönderenlere bir cevap verelim» dediler. «Kendin için ne diyorsun?» Yahya, «Yeşaya 
peygamberin dediği gibi, ̀ Rab'bin yolunu düzleyin' diye çölde yükselen sesim ben» dedi.” (Yuhanna 1:19-
23) şeklinde anlatımlar bulunmaktadır. Vaftizci Yahya ile ilgili bir başka bilgi ise giydikleri ve 
yedikleridir. Bununla ilgili olarak Matta İncili’nde; “Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden 
kuşağı vardı. Tek yediği, çekirge ve yaban balıydı”(Matta 3:4), Markos İncili’nde ise; “Yahya'nın deve 
tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi” (Markos 1:6) şeklinde 
bilgiler yer almaktadır.  

İkonografiye genel olarak bakıldığında doğumunun müjdelenmesi, dünyaya gelmesi, çölde 
ortaya çıkması, insanları vaftiz etmesi gibi bilgiler karşımıza çıkmaktadır.  Bütün İncillerde küçük 
farklılıklar dışında Yahya aynı şekilde anlatılmıştır. 

 Caravaggio farklı yıllarda, dokuz resminde Vaftizci Yahya’yı betimlemiştir. Vaftizci Yahya’nın 
başının kesilmesini 1607, 1608 ve 1609 yıllarında olmak üzere üç kez; Vaftizci Yahya’yı tek başına 
1598, 1602, 1604, 1608, 1610 yılında iki kez olmak üzere toplamda altı kez resmine konu etmiştir. 
Sanatçı tarafından ortaya konulan eserlerde benzer kompozisyonların kullanıldığı 
görülmektedir. Farklı yerlerde bulunan resimlerin tamamı tuval üzerine yağlı ile yapılmıştır. 
1598 yılına tarihlenen ilk Yahya resmi İspanya-Toledo Kathedrali’nde (Resim 5), 1602 yılına 
tarihlenen bir diğer resim İtalya, Roma’da Capitoline Museum’da (Resim 6), 1604 yılında yapılan 
resim Nelson-Atkins Museum of Arts, Kansas-Amerika’da (Resim 7), 1608 yılına tarihlenen bir 
diğer resim Collezione Bonello Valletta-Malta’da (Resim 8), 1610 yılına tarihlenen resimlerden 
biri Borghese Gallery, Roma-İtalya’da (Resim 9), bir diğeri ise özel bir koleksiyonda yer 
almaktadır (Resim 10). 
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Eserde doğumu önceden müjdelenen ve Hıristiyan inanç 
sisteminde büyük bir öneme sahip olan Vaftizci Yahya 
tasvir edilmiştir. Yüzünde dingin ve sakin bir ifade yer 
almaktadır. Ortamın aydınlık betimlenmesi ve Yahya’nın 
arkasındaki asmada kullanılan yeşil renk de bu dinginliği 
destekler niteliktedir. Yahya’nın elinde tuttuğu, ucu haça 
dönüşen asa ise onun önemini vurgulamaktadır. Yanında 
duran koyun da Hıristiyanlık için önemli simgelerden 
biridir. İsa’ya atfedilen “iyi çoban” benzetmesine burada 
da bir gönderme yapılmaktadır. Yahya’nın vücudunu 
örten ve üzerine oturduğu kırmızı kumaş parçası belki de 
onun ölüm biçimine dair sembolik bir anlam da 
taşımaktadır. Caravaggio’nun kutsal kişileri betimlediği 
resimlerinde benzer olarak kırmızı renkli kumaşları 
resimde kullandığı birden fazla örnekte karşımıza 

çıkmaktadır. Dini resimlerde kullanılan kırmızı renk 
sembolik olarak Kutsal Ruh”, “İsa’nın Kanı” gibi anlamlar 

da taşımaktadır. (Çömen,2010). Yahya ile ilgili karşımıza çıkan ikonografilerde deve tüyünden 
bir giysi giydiği verilmektedir. Yahya’nın oturduğu yerde hayvan postuna benzer bir giysi 
bulunmaktadır. Yahya odak alınarak hazırlanan bu kompozisyonda deve tüyü giysi de 
ikonografiye uygun olarak resme yerleştirilmiştir. Sanatçının ikonografiye hakim olarak resmi 
oluşturduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Resmin konusunu dini bir karakter olan 
Yahya oluşturmaktadır. Yahya hakkındaki ikonografik anlatımlarda yer almayan bir sahne 
kompoze edilmiştir. Burada herhangi bir olay betimlenmemektedir. Yahya tek başına 
betimlenmiştir. Fakat burada kullanılan deve tüyü, çoban benzetmesi Caravaggio’nun Hıristiyan 
ikonografisine ne kadar hakim olduğunu göstermektedir. Barok Dönemde en sık işlenen 
konulardan biri de Hıristiyan İkonografisine dayanan anlatımlardır. 1602 yılına tarihlenen diğer 
Yahya resminde de benzer bir kompozisyon uygulanmıştır. Yer alan resim, tuval üzerine yağlı 
boya ile yapılmıştır. Yahya, bir koçu boynundan tutarak kendisine doğru çekmektedir. Resim, 
dönem özelliklerini yansıtmaktadır. Işık yine figür üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Caravaggio 
resimlerinde karşımıza sıkça çıkan koyu arka plan bu resimde yerini doğal bir kompozisyona 
bırakmıştır. Anatomi son derece başarılı bir şekilde işlenmiştir. Yahya izleyiciye göre sağa doğru 
hareket ederken betimlenmiştir. Bu dönemde karşımıza çıkan hareket ve devinimin burada 
kullanıldığı görülmektedir. Anlatım hareket, ışık-gölge, dokunsallık hissinin verilmesi gibi 
ögelerle desteklenmiş ve güçlendirilmiştir. Karşımıza çıkan kırmızı kumaş parçası bu resimde de 

Resim 5 Vaftizci Yahya 
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yerini almıştır. İlk resimden farklı olarak burada yer alan figür doğrudan karşıya bakıp seyirciyle 
bağlantı kurmaktadır. Işık ve gölge kullanımı ise Caravaggio’nun imzasını yansıtmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1604 yılına tarihlenen bir diğer resimde daha önce yapılan resimlerle benzer özellikler 
izlenmektedir. Bu resimde Yahya yine tek başına betimlenmiştir Yahya’nın üzerinde kırmızı ve 
geniş bir kumaş yer almaktadır. Kumaşın altında yine diğer resimlerde karşımıza çıkan hayvan 
postu görülmektedir. Yahya’nın elinde ucu haça dönüşen asa yer almaktadır. Resimde arka plan 
karanlık tutulmuştur. Yahya, üzerine vuran ışığın etkisiyle adeta parlamakta ve neredeyse 
kusursuz görünmektedir. Caravaggio eğilmiş halde verdiği figürün vücut hareketini oldukça 
başarılı yansıtmıştır. Kemikleri, kasları ve kıvrılan karnı ile figür resimden canlanıp çıkacak 
gerçekliğe sahiptir. Güçlü ışık arasına düşen gölgeler resme hem hareket hem de derinlik 
kazandırmaktadır. Resim genel hatları ile incelendiğinde Barok Dönem resminin özelliklerini 
yansıttığı görülmektedir. 

1608 yılında yapılan bir diğer Vaftizci Yahya resmi ise ilk örnekten anlatım bakımından 
ayrılmaktadır. Bu resimde Yahya’nın yalnızca bedenin üst kısmı gösterilmiştir. Yerden destek 
alan Yahya’nın ellerinin altında yine ucu haça dönüşen bir asa yer almaktadır. Diğer resimlerden 
farklı olarak bu resimde Yahya’nın telaşlı bir hal içinde olduğu görülmektedir. Yahya’nın başı 
seyirciye göre sola dönüktür.  

Resim 6Vaftizci Yahya 

Resim 8 Vaftizci Yahya 

Resim 7 Vaftizci Yahya  
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Vaftizci Yahya resimlerinde sanatçının benzer ögeler kullanıldığı görülmektedir. Resimlerde 
Yahya’nın oldukça genç tasvir edildiği izlenmektedir. Bütün resimlerde Yahya yarı çıplak halde 
betimlenmiştir. Yahya’nın çıplaklığı geniş, kıvrımlı, kırmızı bir kumaş ile örtülmüştür. Kırmızı 
kumaş Caravaggio tarafından özellikle Aziz resimlerinde sıkça kullanılmıştır. Dini resimlerde 
kullanılan kırmızı renk sembolik olarak Kutsal Ruh”, “İsa’nın Kanı” gibi anlamlar da 
taşımaktadır. (Çömen, 2010). Vaftizci Yahya’nın ölüm biçimi düşünüldüğünde de sanatçının bu 
noktaya vurgu yapmak istediği de düşünülebilir. Yanı sıra Matta ve Markos İncillerinde 
Yahya’nın deve tüyünden bir giysi giydiği bilgisi kompozisyonlar meydana getirilirken 
atlanmamış bir detay olarak karşımıza çıkar. Kumaşların altında hayvan postunu andıran 
giysilerin yer aldığı görülmektedir. Yahya’nın elinde ucu haça dönüşen asa da resimlerde 
karşımıza çıkan bir başka unsurdur.  

Sanatçı Vaftizci Yahya’yı tek başına birçok kez resmetmiştir. Bunun yanı sıra yine İncil’de 
anlatılan Yahya’nın başının kesilmesini de yine benzer kompozisyonlarla toplamda üç kez 
betimlemiştir. Resimlerin tamamı tuval üzerine yağlı boya ile yapılmıştır. 1607 yılına tarihlenen 
ilk resim National Gallery (Resim 11), Londra-İngiltere’de, 1608’de yapılan diğer resim St. Johns 
Co-Katedrali, Valletta-Malta’da (Resim 12), 1609 yılında yapılan son resim ise Palacio Real de 
Madrid, Madrid-İspanya’da yer almaktadır (Resim 13). 

Vaftizci Yahya’nın doğumunun müjdelenmesi, çölde İsa’nın gelişini müjdelemesi, insanları 
günahlarından arındırmak üzere vaftiz etmesi ve yine İsa’yı vaftiz etmesi hakkında Matta, 
Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinde detaylı anlatımlar karşımıza çıkmaktadır. Yahya’nın 
ölümü ile ilgili olarak ise Matta. Markos ve Luka İncillerinde paralel anlatımlar karşımıza 
çıkmaktadır. (Matta 14:1-12); (Markos 6:14-29);  (Luka 9:7-9). İkonografiye göre Kral Hirodes 
kardeşi Filipus’un karısı Hirodiya ile evlenmek ister fakat Yahya bu duruma karşı çıkar. Hirodes 
bunun üzerine Yahya’yı tutuklatıp zindana atar. Hirodes’in doğum gününde Hirodiya’nın kızı 
dans eder. Kral bu danstan çok etkilenir ve kıza ne isterse yapacağına dair söz verir. Hirodiya 

Resim 10 Vaftizci Yahya-1610 

Resim 9 Vaftizci Yahya-1610 
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kızına Yahya’nın başını istemesini söyler. Kral, kızın bu isteğini istemeden de olsa yerine 
getirmek zorunda kalır. Yahya’nın başı kesilir ve bir tepsi içinde kıza sunulur.  

Caravaggio, bu ikonografiden yola çıkarak 
üç resim yapar. Bu resimlerden ilki 1607 
yılına tarihlendirilmektedir. Resimde üç 
figür yer almaktadır. Omzunda havlu ile 
betimlenen hizmetkar altın tepsi içinde 
Yahya’nın başını tutmaktadır. Belinde 
kılıçla tasvir edilen cellat ise Yahya’nın 
saçlarından tutmuş ve kesik başı havaya 
kaldırır halde görülmektedir. Bu figürlerin 
arkasında ise ellerini çenesinin altında 
birleştirmiş halde Yahya’nın kesik başına 
üzülerek bakan yaşlı bir kadın yer 
almaktadır. Yahya resimde uzun saçlı, 

sakallı ve orta yaşlarında bir adam olarak 
betimlenmiştir. Koyu arka plan üzerine yerleştirilen ve yoğun ışık ile aydınlatılan figürler ile 
sanatçı dikkati tamamen buraya toplamıştır. Anın kasveti ortam bazında başarılı bir şekilde 
yansıtılmıştır. Figürlerin ifadesel özellikleri de bunu destekler niteliktedir.     

1608 yılında Caravaggio 
tarafından tekrar Vaftizci 
Yahya’nın başının kesilmesi 
resmedilmiştir. Resim altı 
figür ile kompoze edilmiştir. 
Figürlerden dördü izleyiciye 
daha yakın halde 
bulunmaktadır. İki figür ise 
daha karanlık betimlenen arka 
plana yerleştirilmiştir. Resmin 
ana konusunu oluşturan 
Yahya yerde yatmaktadır. Başı 
kesildikten hemen sonrası 
resimde betimlenmiştir. 

Ayakta duran ve soylu giysiler içinde betimlenen figür eliyle Yahya’nın başının koyulacağı 
tepsiyi işaret etmektedir. Hizmetkar kadın eğilmiş, elinde altın tepsiyi tutmaktadır. Yaşlı kadın 
ise ellerini başına koymuş dehşet ve üzüntü içinde olayı izlemektedir. Üst tarafı çıplak 
betimlenen cellat ise soğukkanlı bir hal içinde işini gerçekleştirmektedir. Arka planda demir 
parmaklıkların arkasından iki figür dehşet içinde gerçekleşen olayı izlemektedirler. Dehşet ve 
korku veren anlar Caravaggio resimlerinde oldukça realist çizgilerle izleyiciye aktarılmaktadır. 
Bu resimde karşımıza çıkan betimleme buna örnek olarak gösterilebilir. Yahya’nın boynundan 
fışkıran kanlar bunun en büyük kanıtıdır. Yahya tasvirlerinde karşımıza çıkan kırmızı kumaş ve 

Resim 11 Salome ve Vaftizci Yahya'nın Başı 

Resim 12 Vaftizci Yahya'nın Başının Kesilmesi 
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hayvan postu bu resimde de yerini almıştır. Arka plan koyu ve karanlık tutularak dikkat figürler 
ve gerçekleşen eylem üzerinde yoğunlaştırılmıştır.  

Caravaggio 1609 yılında diğer 
kompozisyonlarla benzer nitelikte bir başka 
Vaftizci Yahya resmi yapmıştır. Bu resim 1607 
yılında yapılan ilk resimle ortak özellikler 
taşımaktadır. Resimde üç figür kullanılmıştır. 
Elinde altın tepsiyi ve Yahya’nın başını tutan 
hizmetkar kadın kesik başa bakmamak için 
başını yana çevirmiş halde resmedilmiştir. Üç 
resimde de karşımıza çıkan yaşlı kadın ise 
üzüntü ile Yahya’nın kesik başına 
bakmaktadır. Cellat bu resimde üzüntü içinde 
Yahya’ya bakarken betimlenmiştir. Diğer 
resimlerde karşılaştığımız soğukkanlı ifade 
bu resimde yerini üzüntüye bırakmıştır. Bu 

noktada resim ifadesel özellikler bakımından diğer resimlerden ayrılmaktadır.  

Caravaggio çalkantılı ve zor bir hayat sürdürmüştür. Hayatının bir bölümünü işlediği suçlardan 
dolayı kaçarak geçirmiştir. Fakat yaptığı resimler, konuları ele alış biçimi ve uyguladığı teknikler 
yeni bir sanat akımının kapılarını açmasını sağlamıştır. Barok Resme damga vurmuş ve hatta 
“Barok’un Babası” olarak tanınmasını kusursuz sanat eserleri ile sağlamıştır. Dokunulmayana 
dokunmuş, anlatılmayanı anlatmıştır. Resmine fakirleri, hilekarları, sıradan insanları dahil 
etmiştir. “Kutsal’ı” insana indirgemiştir. İnsani kaygı ve zaafları resminde göstermekten 
çekinmemiştir.  

 

DEĞERLENDİRME 

Yahya’nın doğumunun müjdelenmesi ve dünyaya gelmesi ile ilgili yalnızca Luka İncili, birinci 
bölümde anlatımlar yapılmaktadır. Kral Hirodes zamanında yaşayan ve Abiya Bölüğünde kahin 
olan Zekeriya Yahya’nın babası, Harun soyundan gelen Elizabet ise annesidir. Zekeriya’ya buhur 
yaktığı sırada Tanrı’nın gönderdiği bir melek tarafından çocuğunun olacağı müjdesi verilir. 
(Luka 1:1-25). Oğlunu doğuran Elizabet’in yakınları Yahya’yı sünnet etmek için sekiz gün sonra 
yanına gelirler. Yeni doğan bebeğe Zekeriya adını vermek isterler fakat anne ve babası buna karşı 
çıkarak adının Yahya olduğunu duyururlar (Luka 1:57-66).  

Çölde ortaya çıkan Yahya, İsa’nın gelişini müjdeler. Şeria Nehri çevresinde yaşayanları 
günahlarından arınmaya davet eder ve kendisine günahlarını itiraf edenleri Şeria Nehri’nde 
vaftiz eder. Yahya, İsa’yı da vaftiz etme şerefine ulaşır, O’na bütün benliği ile sadakat gösterir. 
Tarih boyunca hemen her dönemde Yahya ve İsa’yı birlikte betimleyen sanatçılar, onların ruhani 
birlikteliklerini hatırlatırlar. İsa’nın “Kutsal Ailesi’nin” yanında Yahya da yerini alır. 
Hıristiyanlığa katkıları, sonsuz inancı, İsa’ya olan sevgisi Yahya’yı inananlar nezdinde yüce bir 
mertebeye oturtur. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncillerinde, Yahya ile ilgili yapılan 
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anlatımlarda insanlara verdiği öğütler, günahkarları arındırma çabası, mütevazı yaşam şekli, 
İsa’ya olan sonsuz sadakati, sevgisi ve bağlılığı vurgulanmaktadır. O’nu ölüme götüren, kardeşi 
Filipus’un karısı Hirodiya ile evlenmek isteyen Kral Hirodes’tir. Yahya, yanlışın karşısında 
susmaz ve ölümüne sebep olan süreci başlatmış olur. Haksızlıklar karşısında susmamak sonunda 
ölüm bile olsa yalnızca doğruyu savunmak O’nun inandıklarının bir gereğidir. Yalnızca yaşamı 
ve iyiliğe davet ettiği insanlarla değil, Yahya ölümüyle de tüm insanlara bir öğüt verir. Tanrı’nın 
bir mucizesi olarak dünyaya gelen Yahya hayatını Tanrı’nın emrettikleri üzerine kurar. İnançları 
için yaşar ve doğruları için hayatını feda eder. Yaşamı, inançları, sadakati, inananların yoluna 
ışık tutar.  

Dini İkonografiye dayanan konular sanatçılar tarafından sıkça resmedilir. Yaşamı ve öğretileri ile 
Yahya da çok kez resimlere konu edilmiştir. Caravaggio, Yahya’yı altı kez tek başına resmetmiş, 
üç farklı kompozisyonla ise ölümünü anlatmıştır. Yahya’yı tek başına tasvir ettiği resimler 
ikonografik anlatımlara dayanmasa da kaynak kitap bilgilerinden faydalanıldığı izlenmektedir. 
Yahya’nın ölümünü işlediği resimlerde ise ikonografiyle kullanmaktan kaçınmadığı kanı, 
korkuyu ve dehşeti bütün çıplaklığı ile sentezlemektedir. Caravaggio, ikonografiden uzaklaşmaz 
fakat tuvaline kendi dünyasını yansıtmaktan da uzak durmaz. Yahya resimleri ve resimleri 
kompoze etme biçimi bu düşünceyi destekler niteliktedir.  

Caravaggio sayesinde kutsal olan dokunulabilir olur. Sanatçının anlatıkları izleyicide heyecan, 
merak ve korku uyandırır. Caravaggio anlatmaktan ve gerçeği gözler önünde sermekten sanat 
yaşamı boyunca asla kaçınmaz. Para kazanmak için sipariş aldığı resimlerine de Caravaggio 
imzasını atar. Thomas’a yırtık giysiler giydirir, Matthew’u şaşkın ve çıplak ayaklı çizer, Meryem’i 
ölümün sert rüzgarıyla savrulan saçları ile betimler. Caravaggio insan olmanın kusurlarını iyi 
bilir, mükemmel, kusursuz ölçülere sahip figürler, heykelsi duruşlar ve pozlar, teatral bir hava 
yansıtan sahneler Caravaggio’nun tuvalinde eriyip kaybolur. Korkan, hayal kırıklığı yaşayan, 
ölüme teslim olurken endişe duyan, utanan insanlar onun resminin başrolü haline gelir. İnsanın 
kusurları, çirkinlikleri, zalimliği, acımasızlığı, kaygıları da Caravaggio süzgecinden geçip resme 
aktarılır. Bugün hala onun resimlerini izlerken içimizde duyduğumuz heyecan ve bazen korku 
bu yüzdendir. Caravaggio’nun resimlerinde “Tanrı’nın Oğlu İsa” Caravaggio’nun İsa’sı, “Kutsal 
Bakire Meryem” Caravaggio’nun Meryem’i, “İsa’nın Kutsal Havarileri” Caravaggio’nun 
havarileridir. Caravaggio, onları daha önce kimsenin anlatmadığı gibi anlatır. “İşte İnsan” daki 
utancını derinden hissettiğimiz İsa onun resminde acı çeken ve utanan bir insan, Meryem “Kutsal 
İsa” nın değil oğlunun cansız bedeni önünde ağlayan bir anne, İshak kurban edilmekten korkan 
bir çocuktur. İsa’nın havarileri çıplak ayaklı, yırtık giysilidir. Caravaggio insan olmanın 
gereklerini ve yine insan olmanın kusurlarını, eksiklerini olağanca çıplaklığı ile resimlerinde 
sergiler. 1571 yılında dünyaya gelen Caravaggio küçük yaşlarda büyük sıkıntılar yaşar. Hayatı 
göçler ve ölümlerle çevrilidir. Kavgalara karışır, kaosun en derin sularında yüzer. Katil olan ve 
resim yaptığı ellerine kan bulaşan Caravaggio kısa süren hayat serüvenini kaçarak sürdürür. Bu 
kaçış onun resim yapmasını engellemez. Tutkuyla tuvaline sarılan Caravaggio, insanlığa onlarca 
resim armağan eder. Acı ve ölümlerle çevrili yaşamı yakasını bırakmaz. Otuz dokuz yaşında 
hayata veda eden Caravaggio yalnızca kendi dönemine damga vurmakla kalmaz, büyük bir 
ateşin ilk kıvılcımını yakar. Yeni bir yol arayan sanat, Caravaggio’nun zihninden ve fırçasından 
doğanlarla evrilir.  
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