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Araştırmalar / Researches

ÖZET
Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin üniversite 
öğrencilerinde incelenmesi 
Amaç: Bu araştırmada, Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ) Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmanın katılımcılarını, 2011-2012 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim 
görmekte olan 491 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların tamamına OMÖ, rastgele seçilen 173 
katılımcıya ise OMÖ ile birlikte, Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ), Yaşam Yönelimi Testi (YYT), Pozitif-Negatif 
Duygu Ölçeği (PNDÖ) ve Öznel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ) uygulanmıştır. İlk olarak, ölçeğin dilsel eşdeğerliliği 
incelenmiştir. Dilsel eşdeğerliliğin sağlanmasının ardından, OMÖ’nün yapı geçerliliğini incelemek için açıklayıcı 
ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemlerinden yararlanılırken, ölçüt bağıntılı geçerlilik için OMÖ’nün çalışma 
kapsamında kullanılan diğer ölçme araçlarıyla korelasyonlarına bakılmıştır. OMÖ’nün güvenilirliği ise bileşik 
güvenilirlik, iç tutarlılık ve test yarılama yöntemleriyle incelenmiştir.
Bulgular: Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, özdeğeri 8.3 olan ve toplam varyansın %29.84’ünü 
açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğe ilişkin faktör yüklerinin ise 0.32 ile 0.77 arasında değiştiği görülmüştür. 
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerler ise, ölçeğin tek faktörlü yapısının Türk üniversite 
öğrencilerinden oluşan örneklemde korunduğunu göstermiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlilik için yapılan analiz 
sonucunda da, OMÖ ile mutluluğu ve iyimserliği değerlendiren diğer ölçme araçları arasında anlamlı düzeyde 
ilişkiler bulunmuştur. Yapılan güvenilirlik analizlerinde ise, OMÖ’nün Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.91, test 
yarılama yöntemiyle elde edilen güvenilirlik katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin bileşik güvenilirliği ise 
0.91 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular, OMÖ’nün Türkçe formunun tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu 
ve bu formun üniversite öğrencilerinde mutluluğu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak 
kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Mutluluk ölçeği, geçerlilik, güvenilirlik

ABSTRACT
Examination of psychometric properties of the Turkish version form of the Oxford 
Happiness Questionnaire in university students
Objective: It is aimed to examine the psychometric properties of the Turkish form of the Oxford Happiness 
Questionnaire (OHQ) in this study.
Method: The participants of the study are constituted by 491 university students studying in Sakarya 
University Education Faculty in 2011-2012 education year. All of the participants were subjected to the Oxford 
Happiness Questionnaire (OHQ) and randomly selected 173 participants were subjected to the Satisfaction 
with Life Scale (SWLS), Life Orientation Test (LOT), Positive-Negative Affect Scale (PANAS) and Subjective 
Happiness Scale (SHS) besides (OHQ). Firstly, linguistic equivalence of the scale was examined. After 
ensuring the linguistic equivalence, exploratory and confirmatory factor analysis methods were used to 
examine the structural validity of OHQ and for criterion related validity, the correlations of OHQ with other 
measuring methods used within the study were checked. The reliability of OHQ was examined with 
composite reliability, internal consistency and split-half methods. 
Findings: According to exploratory factor analysis results, a structure whose eigen value was 8.3 and which 
explained 29.84% of total variance was obtained. It was seen that the factor loads of the scale varied 
between 0.32 and 0.77. The findings obtained as a result of confirmatory factor analysis indicated that the 
one-factor structure of the scale was retained in the sample comprising Turkish university students. As a 
result of the analysis for criterion related validity, significant relations were found between OHQ and other 
measuring means evaluating happiness and optimism. In structural reliability analysis, Cronbach alpha internal 
consistency coefficient of OHQ was found 0.91 and reliability coefficient obtained with test half-life method 
was found 0.86 and composite reliability of the scale was found 0.91.
Conclusion: The findings obtained in this study indicate that Turkish form of OHQ has a one-factor structure 
and this form can be used as a valid and reliable measuring means in evaluating happiness in university students.
Key words: Happiness scale, validity, reliability 
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GİRİŞ

Mutluluk, bireyin olumlu duyguları sık, olumsuz 
duyguları az yaşaması ve yaşamdan yüksek 

doyum alması olarak tanımlanmaktadır (1,2). Bu tanıma 
göre mutluluk, bireyin yaşamına ilişkin bilişsel ve duyuş-
sal değerlendirmelerinin bir sonucudur. Tanımda, olum-
lu ve olumsuz duyguların yaşanma sıklığı mutluluğun 
duyuşsal boyutunu oluştururken, yaşama ilişkin değer-
lendirmeler ise bilişsel boyutunu oluşturmaktadır (2,3). 
Bireyin, genel olarak, güven, neşe, sevinç, umut gibi 
olumlu duyguları sık yaşaması; öfke, nefret, kaygı, kor-
ku, umutsuzluk, üzüntü gibi olumsuz duyguları görece 
daha az yaşaması ve evlilik, iş ya da sağlık gibi yaşam 
alanlarından doyum alması (memnuniyet duyması) 
mutluluğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir (4). 
 1980’lerden sonra pozitif psikolojiyle, özellikle de 
mutlulukla ilgili araştırmalarda ciddi bir artış olmuştur. 
Mutlulukla ilgili araştırmaların artmasına paralel olarak, 
mutluluğun ölçülmesine yönelik de farklı ölçme araçları 
geliştirilmiştir. Konuyla ilgili araştırmalarda en sık kulla-
nılan ölçme araçlarından birisi de Argyle ve arkadaşları 
(1) tarafından geliştirilen Oxford Mutluluk Envanteri’dir 
(OME). OME, Beck Depresyon Envanteri (5) formatın-
da hazırlanmış, 29 setten ve her bir sette birbirinden 
farklı dört maddeden oluşan bir ölçme aracıdır. Ölçek 
bu haliyle iyi psikometrik özellikler göstermesine rağ-
men, uygulamada uzun zaman alması nedeniyle, Hills 
ve Argyle (6) tarafından revize edilerek 29 maddelik, 
Likert tipi bir ölçme aracı haline getirilmiştir. 
 Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de pozitif psi-
koloji ve mutlulukla ilgili araştırmalara artan bir ilgi oldu-
ğu dikkat çekmektedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra 
mutlulukla ilgili araştırmalarda ciddi bir artış görülmekte-
dir (4,7-10). Bundan dolayı, uluslararası geçerlilik-güveni-
lirliği kanıtlanmış mutlulukla ilgili ölçeklerin Türkçe’ye 
kazandırılması, konu ile ilgili çalışmalar açısından faydalı 
olacaktır. Bu araştırmada, Oxford Mutluluk Ölçeği’nin 
Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Ölçeğin Türkiye’de mutlulukla ilgili yapı-
lan araştırmalarda önemli bir boşluğu dolduracağı düşü-
nülmektedir. Ayrıca, diğer kültürlerde de yaygın bir şekil-
de kullanılan bu ölçme aracının, mutlulukla ilgili kültürle-
rarası çalışmalarda, Türk toplumunun durumunu ortaya 

koyması açısından da kolaylık sağlayacağı düşünülmek-
tedir. Bu amaçlar doğrultusunda, OMÖ’nün psikometrik 
özellikleri, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, iç 
tutarlılık ve ölçüt bağıntılı geçerlilik yöntemleriyle ince-
lenmiş ve özgün formuyla benzer psikometrik özellikler 
göstereceği varsayımı sınanmıştır. 

 YÖNTEM

 Katılımcılar

 Araştırmanın katılımcılarını, 2011-2012 öğretim 
yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğre-
nim görmekte olan 491 (334 kadın/ 154 erkek) üniversi-
te öğrencisi oluşturmaktadır. Üç katılımcı cinsiyetini 
belirtmemiştir. Katılımcıların yaş aralığı 17-37 ve ortala-
ması 19.50’dir. Katılımcıların tamamına Oxford 
Mutluluk Ölçeği (OMÖ) uygulanmış, rastgele seçilen 
173 katılımcıya ise OMÖ ile birlikte, veri toplama araç-
ları bölümünde tanıtılan diğer ölçekler uygulanmıştır. 

 Veri Toplama Araçları

 Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ): OMÖ, Hills ve 
Argyle (6) tarafından mutluluğu ölçmek üzere geliştiril-
miş, 29 maddelik ve 6’lı Likert tipi (1-Hiç katılmıyorum, 
6-Tamamen katılıyorum) bir ölçme aracıdır. Hills ve 
Argyle, ölçeğin iç tutarlılık katsayısını (Cronbach alfa) 
0.91 olarak rapor etmişlerdir. Ölçeğin yapı geçerliliğini 
belirlemek üzere yapılan faktör analizi sonucu, özdeğeri 
1’in üzerinde olan 8 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. 
Ancak, söz konusu faktörlerin yorumlanması ve adlandı-
rılmasındaki problemler nedeniyle, ölçeğin tek faktörlü 
olarak kullanılmasının uygun olacağı sonucuna varmış-
lardır. Aynı çalışmada, OMÖ ile Yaşam Doyumu Ölçeği 
(11), Depresyon-Mutluluk Ölçeği (12), Yaşam Yönelimi 
Testi (13), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (14), Yaşam 
İlgisi Ölçeği (15) ve Eysenck Kişilik Ölçeği (16) arasındaki 
ilişkiler incelenmiştir. Buna göre, OMÖ ile söz konusu 
ölçekler arasında, p<0.001 anlamlılık düzeyinde, sırasıyla 
r=0.77, r=0.90, r=0.79, r=0.81, r=0.77 ilişki bulunmuştur. 
OMÖ ile Eysenck Kişilik Ölçeği alt boyutlarından “dışa-
dönüklük” arasında (r=0.61, p<0.001), “nevrotiklik” ara-
sında (r=-0.59, p<0.001) ve “psikotizim” arasında 
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(r=-0.17, p<0.05) ilişki bulunmuştur. Ölçeğin ilk formu 
olan Oxford Mutluluk Envanteri ile arasında ise 0.80 
(p<0.001) korelasyon bulunmuştur.

 Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ): Diener ve arka-
daşları (11) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 5 madde-
den oluşmaktadır ve 7’li Likert tipi bir cevaplama anah-
tarına sahiptir. Ölçekten alınabilecek puanlar 5-35 ara-
sında değişmektedir. Ölçekten alınan yüksek puan, 
yüksek yaşam doyumuna işaret etmektedir. Diener ve 
arkadaşları, ölçeğin iç tutarlılığını 0.87 ve test tekrar test 
güvenilirlik katsayısını 0.82 olarak rapor etmişlerdir. 
Ölçeğin Türkçe uyarlaması Yetim (17) tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Yetim (17), ölçeğin test tekrar test güve-
nilirliğini 0.85 olarak, iç tutarlılığını ise 0.76 olarak rapor 
etmiştir. Bu çalışmada YDÖ’nün güvenilirlik katsayısı 
0.86 olarak bulunmuştur. 

 Yaşam Yönelimi Testi (YYT): Scheier ve Carver 
(13) tarafından iyimserliği ölçmek üzere geliştirilen 
ölçek, 12 maddeden (dört madde dolgu maddesi) oluş-
maktadır. YYT, 5’li Likert tipi (1-Hiç katılmıyorum, 
5-Tamamen katılıyorum) özbildirim tarzı bir ölçektir. 
Tersten kodlanan maddeler çevrildikten sonra, ölçekten 
alınan yüksek puanlar iyimserliğin yüksek olduğuna işa-
ret etmektedir. YYT’nin Türkçe uyarlaması Aydın ve 
Tezer (18) tarafından yapılmıştır. Buna göre, ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısı 0.72 ve dört hafta arayla uygulama 
sonucu elde edilen test tekrar test güvenilirlik katsayısı 
0.77 olarak bulunmuştur (18). Bu çalışmada, YYT’nin iç 
tutarlılık katsayısı 0.79 olarak bulunmuştur. 

 Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ): Watson, 
Tellegen ve Clark (19) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 
10’u olumlu, 10’u olumsuz, 20 duygu ifadesinden oluş-
maktadır. 5’li Likert tipi (1-Hiç uygun değil, 5-Tamamen 
uygun) bir cevaplama anahtarına sahiptir. Watson ve 
arkadaşları (19), ölçeğin iç tutarlılığını “pozitif duygular” 
alt boyutu için 0.86-0.90, “negatif duygular” alt boyutu 
için ise 0.84-0.87 olarak rapor etmiştir. Ölçeğin Türkçe 
uyarlaması Gençöz (20) tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Gençöz (20), ölçeğin güvenilirlik katsayılarını (Cronbach 
alfa) “pozitif duygular” alt boyutu için 0.83, “negatif 
duygular” alt boyutu için ise 0.86 olarak belirtmiştir. Bu 

çalışmada ise “pozitif duygular” ve “negatif duygular” 
alt boyutları için güvenilirlik katsayıları sırasıyla 0.85 ve 
0.84 olarak bulunmuştur. 

 Öznel Mutluluk Ölçeği (ÖMÖ): Ölçek, 
Lyubomirsky ve Lepper (21) tarafından geliştirilmiştir. 
ÖMÖ, 7’li Likert tipi, özbildirim tarzı bir ölçme aracıdır. 
Ölçek 4 maddeden oluşmaktadır. Lyubomirsky ve 
Lepper, ÖMÖ’nün iç tutarlılığının farklı örneklemlerde, 
0.79 ile 0.94 arasında değiştiğini rapor etmişlerdir. Test 
tekrar test güvenilirliği ise 0.55-0.90 olarak bulunmuş-
tur. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Doğan ve Totan (22) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna göre, iç tutarlılık 
katsayısının farklı örneklemlerde 0.65 ile 0.70 arasında 
değişen değerlerde olduğu görülmüştür. Ölçeğin faktör 
yapısını belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör 
analizi sonucu, orijinal formunda olduğu gibi, tek fak-
törlü yapının korunduğu sonucuna ulaşılmıştır 
(Karş ı laş t ı rmal ı  Uyum İndeks i -CFI= 0 .93; 
Normlaştırılmış Uyum İndeksi-NFI= 0.92; İyilik Uyum 
İndeksi-GFI= 0.96) Bu çalışmada, ÖMÖ’nin iç tutarlılık 
katsayısı 0.67 olarak saptanmıştır (22).

 İşlemler ve Veri Analizi

 Ölçeğin uyarlama çalışmalarına dil geçerliliği ile baş-
lanmıştır. Bu doğrultuda ölçek, orijinal formu olan 
İngilizce’den Türkçe’ye, her iki dile de hakim birbirinden 
bağımsız beş kişi tarafından çevrilmiştir. Elde edilen çevi-
riler incelenerek, her bir maddeyi en iyi temsil ettiği düşü-
nülen maddeler Türkçe forma alınmıştır. Daha sonra bu 
Türkçe form, psikolojik danışma alanından bir akademis-
yen tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Elde edilen 
çeviri orijinal formla karşılaştırılarak, gerekli düzeltmeler 
yapılmış ve ölçeğin Türkçe formuna son hali verilmiştir. 
Ölçeğin dilsel eşdeğerliliği sağlandıktan sonra, uygulama-
lara geçilmiştir. Uygulamalar ders saatlerinde yapılmış, 
öğrencilere gerekli açıklamalar verildikten sonra, gönüllü 
olanların çalışmaya katılmaları istenmiştir. Uygulamalar 
zaman kısıtlaması olmaksızın yapılmış ve yaklaşık olarak 
15-30 dk. sürmüştür. Verilerin analizinde açımlayıcı ve 
doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlılık ve ölçüt bağıntılı 
geçerlilik yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin analizi, SPSS 
15 ve Lisrel 8.7 programları aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 
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 BULGULAR

 Betimleyici İstatistikler

 Ölçekten alınan puan ortalaması, örneklemin 
tamamı için 0.119 (SS=20.13) olarak bulunmuştur ve 
puan aralığı 53-168’dir. Yüksek puanlar, yüksek 
düzeyde mutluluğa işaret etmektedir. Mutluluk puan-
ları cinsiyet açısından ele alındığında ise, erkekler için 
puan ortalaması 120.87 (SS=18.58), kadınlar için ise 

118.98 (SS=20.81) olarak bulunmuştur. Mutluluk 
puanlarının cinsiyete göre bir farklılık gösterip göster-
mediği, bağımsız örneklemler t testiyle incelenmiş ve 
istatistiksel olarak bir farklılık bulunmamıştır (t=0.96, 
p=0.34). Elde edilen değerler Tablo 1’de sunulmuş-
tur.

 Yapı Geçerliliği 

 Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA): Veri setinin 
faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlemek 
için, öncelikle Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlet 
Sphericity testleri yapılmıştır. Verilerin faktör analizi-
ne uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin’in (KMO) 
0.60’dan yüksek ve Barlett Testi’nin istatistiksel ola-
rak anlamlı çıkması gerekmektedir (23). KMO örnek-
lem uygunluk katsayısı 0.92 ve Barlett Sphericity 

Tablo 1: Oxford Mutluluk Ölçeği toplam puanlarının 
cinsiyete göre incelenmesi

Cinsiyet N SS t p

Kadın 334 118.98 20.81 0.96 0.34

Erkek 154 120.87 18.58

SS: Standart sapma

Tablo 2: Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ve madde toplam korelasyonları 

Maddeler Faktör Yükleri M SS
Madde Toplam
 Korelasyonları 

1. Kendimden hoşnut değilim. (-) 0.38 5.28 1.07 0.36

2. Diğer insanlara karşı oldukça ilgiliyim. 0.46 4.14 1.28 0.40

3. Hayatın oldukça ödüllendirici olduğunu düşünüyorum. 0.55 3.61 1.43 0.50

4. Neredeyse herkese karşı oldukça sıcak duygular besliyorum. 0.44 3.72 1.38 0.38

6. Geleceğim hakkında pek iyimser değilim. (-) 0.52 4.68 1.42 0.50

7. Pek çok şeyi eğlenceli buluyorum. 0.55 3.80 1.35 0.49

8. Yaptığım şeylere karşı ilgili ve kendini adayan birisiyim. 0.47 4.49 1.24 0.41

9. Hayat güzeldir. 0.73 4.45 1.42 0.68

10. Dünyanın iyi bir yer olduğunu düşünmüyorum.(-) 0.47 4.45 1.57 0.44

11. Çok gülen birisiyim. 0.51 4.10 1.43 0.43

12. Hayatımdaki her şeyden oldukça memnunum. 0.69 3.60 1.29 0.62

13. Çekici birisi olduğumu düşünmüyorum. (-) 0.35 4.37 1.46 0.32

14. Yaptıklarımla yapmak istediklerim arasında büyük fark var. (-) 0.38 3.93 1.58 0.35

15. Çok mutluyum. 0.77 3.73 1.32 0.71

16. Çevremdeki güzellikleri fark ederim. 0.63 4.48 1.13 0.57

17. Diğer insanlar üzerinde daima neşeli bir etki bırakırım. 0.61 4.18 1.29 0.53

18. Yapmak istediğim her şeye zaman bulabilirim. 0.60 3.55 1.30 0.55

19. Yaşamımın kontrolü elimde değilmiş gibi hissediyorum. (-) 0.53 4.30 1.45 0.50

20. Kendimi herhangi bir konuda sorumluluk alabilecek güçte hissediyorum. 0.52 4.71 1.29 0.47

21. Zihinsel olarak kendimi tamamen zinde (dinç) hissediyorum. 0.67 4.05 1.35 0.62

22. Genellikle neşeli ve sevinçliyim. 0.74 4.26 1.25 0.67

23. Herhangi bir konuda karar vermekte zorlanırım. (-) 0.32 3.74 1.56 0.30

24. Yaşamımın belli bir amacı ve anlamı yok. (-) 0.47 5.35 1.13 0.43

25. Kendimi oldukça enerjik hissediyorum. 0.68 3.94 1.39 0.62

26. Genellikle olaylar üzerinde olumlu etkim vardır. 0.64 4.14 1.21 0.57

27. Diğer insanlarla birlikte olmaktan keyif almıyorum. (-) 0.39 5.19 1.10 0.36

28. Kendimi çok sağlıklı hissetmiyorum. (-) 0.43 4.70 1.41 0.41

29. Geçmişimle ilgili pek mutlu anılara sahip değilim. (-) 0.40 4.59 1.58 0.37

Açıklanan Varyans : %29.84, Özdeğer: 8.3
(-) işaretli maddeler tersten kodlanmaktadır.
SS: Standart sapma 
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Testi χ2 değeri 5032.35 (p<0.001) olarak bulunmuştur. 
Bu sonuçlar verilerin faktör analizi için uygun olduğu-
nu göstermektedir. Temel bileşenler analizi ile herhan-
gi bir döndürme yapılmadan gerçekleştirilen analiz 
sonucu, özdeğeri 1’in üzerinde olan 7 faktörlü bir yapı 
elde edilmiştir. Ancak, ölçek maddelerinin birinci fak-
törde toplandığı, birinci faktörün varyansa önemli bir 
katkı yaptığı görülmüştür. Diğer altı bileşenin varyan-
sa yaptığı katkının ise düşük olması ve adlandırılama-
ması nedeniyle, orijinal formunda olduğu gibi, tek fak-
törle sınırlandırılarak analiz tekrarlanmıştır. Analiz 
sonucunda, 5. maddenin (Sabahları nadiren dinlenmiş 
olarak uyanırım) faktör yükü 0.13 olduğu için, madde 
ölçekten çıkarılarak analizler tekrar edilmiştir. Buna 
göre, özdeğeri 8.3 olan ve toplam varyansın 
%29.84’ünü açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğe 
ilişkin faktör yüklerinin ise 0.32 ile 0.77 arasında değiş-
tiği görülmüştür (Tablo 2).

 Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA): Oxford 
Mutluluk Ölçeği’nin tek faktörlü yapısının Türk üniver-
site öğrencilerinden oluşan örneklemde doğrulanıp 
doğrulanmayacağını belirlemek üzere, Çoklu Benzerlik 
Tahmini Yöntemi (Maximum Likelihood Estimation 
Method) kullanılarak, DFA yapılmıştır. Bunun için 
öncelikle, araştırma örnekleminin yeterliğini değerlen-
dirmek üzere, uyum ölçütlerinden “kritik N değeri” 
(Critical N-CN) incelenmiştir. Buna göre, DFA için CN 
değeri 163.12 olarak bulunmuştur. Bu değer araştırma-
nın, çalışma grubunu oluşturan 491 birimlik örneklemin 
doğrulayıcı faktör analizi için yeterli olduğunu göster-
mektedir (Tablo 3).
 DFA sonucuna göre modelin uygunluğunu değer-
lendirmek üzere birçok uyum iyiliği indeksi bulun-
maktadır. Uyum indekslerinin kuramsal model ile ger-
çek veriler arasındaki uyumu değerlendirmede birbir-
lerine göre güçlü ve zayıf yönlerinin olması nedeniyle, 
modelin uyumunun ortaya konulması için birçok 
uyum indeksi değerinin kullanılması önerilmektedir 
(24). Bu çalışmada modelin uyumu ilk olarak, ki-kare 
değerinin serbestlik derecesine oranıyla değerlendiril-
miştir. Bu değerin 3’ten küçük olmasının iyi uyuma 
işaret ettiği, 5’ten küçük olmasının ise, kabul edilebilir 
uyum değeri olduğu belirtilmektedir. Karşılaştırmalı 

Uyum İndeksi (CFI), Artan Uyum İndeksi (IFI), Göreli 
Uyum İndeksi (RFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi 
(NFI), Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI) için 
değerlerin 0.95’ten büyük olması iyi uyum, 0.90-0.94 
arası değerler ise kabul edilebilir uyum düzeyi olarak 
belirtilmektedir. Yaklaşık Hataların Ortalama 
Karekökü (RMSEA) ve Standar ortalama karekök hata-
sı (SRMR) değerlerinin 0.05’ten küçük olması iyi 
uyum, 0.06-0.08 arasında olması ise kabul edilebilir 
uyum olarak belirtilmektedir (25-28). Bu ölçütler doğ-
rultusunda, ölçeğin tek faktörlü yapısının Türk üni-
versite öğrencilerinden oluşan örneklemde korundu-
ğu söylenebilir. DFA’ya ilişkin standartlaştırılmış yük-
ler, t-değeri ve R2 değerleri Tablo 3’de, elde edilen 
uyum iyiliği indeksi değerleri ise Tablo 4’de sunul-
muştur (Tablo 4).

Tablo 3: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları

 Maddeler
Standartlaştırılmış 

Yükler
t-değeri R2

Madde 1 0.36 7.94 0.13

Madde 2 0.40 8.91 0.16

Madde 3 0.53 12.06 0.28

Madde 4 0.39 8.61 0.15

Madde 6 0.50 11.41 0.25

Madde7 0.52 11.89 0.27

Madde8 0.44 9.73 0.19

Madde9 0.72 17.97 0.52

Madde10 0.44 9.92 0.20

Madde11 0.44 9.84 0.20

Madde12 0.66 15.73 0.43

Madde13 0.32 7.01 0.10

Madde14 0.37 8.09 0.14

Madde15 0.75 19.00 0.57

Madde16 0.61 14.34 0.37

Madde17 0.55 12.63 0.30

Madde18 0.58 13.48 0.34

Madde19 0.51 11.62 0.26

Madde20 0.51 11.55 0.26

Madde21 0.65 15.60 0.42

Madde22 0.69 16.91 0.48

Madde23 0.32 6.89 0.10

Madde24 0.45 10.18 0.21

Madde25 0.65 15.60 0.42

Madde26 0.61 14.27 0.37

Madde27 0.35 7.74 0.13

Madde28 0.40 8.91 0.16

Madde29 0.38 8.38 0.15

t= t değeri, R2=Yordama katsayısı
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Oxford mutluluk ölçeği Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin üniversite öğrencilerinde incelenmesi

 Ölçüt Bağıntılı Geçerlilik

 Ölçüt bağıntılı geçerlilik kapsamında Oxford 
Mutluluk Ölçeği (OMÖ) ile Öznel Mutluluk Ölçeği 
(ÖMÖ), Yaşam Yönelimi Testi-YYT (İyimserlik Ölçeği), 
Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ) ve Yaşam 
Doyumu Ölçeği (YDÖ) arasındaki ilişkiler incelenmiş-
tir. Analiz sonucu, OMÖ ile mutluluğu ve iyimserliği 
değerlendiren diğer ölçme araçları arasında anlamlı 
düzeyde ilişkiler bulunmuştur (Tablo 5). Bu sonuçlar 
OMÖ’nün iyi düzeyde uyum geçerliliğine sahip oldu-
ğunu göstermektedir. 

 Güvenilirlik Çalışması

 OMÖ’nün güvenilirliği, bileşik güvenilirlik, iç tutar-
lılık ve test yarılama yöntemleriyle incelenmiştir. Buna 
göre, ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.91, test yarılama 
yöntemiyle elde edilen güvenilirlik katsayısı 0.86 olarak 
bulunmuştur. Literatürde iç tutarlılık ve test yarılama 
yöntemleriyle elde edilen güvenilirlik katsayılarının 
0.70 ve üzerinde olması yeterli kabul edilmektedir (23). 
Bileşik güvenilirliği ise 0.91 olarak bulunmuştur. Bileşik 
(composite) güvenilirlik, doğrulayıcı faktör analizi sonu-
cunda elde edilen faktör yükleri ve hata oranlarıyla 

hesaplanmaktadır. Bileşik güvenilirlik için kabul edilebi-
lir değer 0.70 ve üzeri olarak belirtilmiştir (25). Bu sonuç-
lar ölçeğin yüksek düzeyde güvenilirlik değerlerine 
sahip olduğunu göstermektedir. 

 TARTIŞMA

 Bu çalışmada, Hills ve Argyle (6) tarafından geliştiri-
len Oxford Mutluluk Ölçeği’nin (OMÖ) Türk üniversite 
öğrencilerinden oluşan bir örneklemde geçerlilik ve 
güvenilirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda, OMÖ’nün geçerliliği açımlayıcı ve doğ-
rulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlilik yön-
temleriyle; güvenilirliği ise iç tutarlılık, test yarılama ve 
bileşik güvenilirlik yöntemleriyle incelenmiştir. Elde 
edilen bulgular, OMÖ’nün Türkçe formunun, özgün 
formuyla benzer psikometrik özellikler gösterdiğini 
ortaya koymuştur. 
 Ölçeğin, faktör yapısını belirlemek amacıyla yapılan 
açımlayıcı faktör analizi sonucu, özgün formunda oldu-
ğu gibi tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin 5. 
maddesi (Sabahları nadiren dinlenmiş olarak uyanırım), 
faktör yükünün düşük olması nedeniyle ölçekten çıka-
rılmıştır. Tek faktörlü yapının Türk üniversite öğrencile-
rinden oluşan örneklemde doğrulanıp doğrulanmayaca-
ğını belirlemek üzere doğrulayıcı faktör analizi yapıl-
mıştır. DFA ile ölçeğin tek faktörlü yapısının korunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerlilik kapsa-
mında, OMÖ ile geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış, 
mutluluğu ve iyimserliği değerlendirmede kullanılan 
diğer ölçme araçları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. 
Analiz sonuçları OMÖ ile öznel mutluluk, yaşam doyu-
mu, iyimserlik, olumlu duygular ve olumsuz duygular 

Tablo 4: Doğrulayıcı faktör analizi sonucu elde edilen uyum indeksleri ve yorumları

Uyum Ölçüsü Uyum Kriterleri Elde Edilen Değer Uyum

χ2/df ≤ 3 iyi uyum, ≤ 4-5 Kabul Edilebilir Uyum (1450.16/339) 4.2 Kabul

RMSEA ≤ 0.05 iyi uyum, 0.06-0.08 Kabul Edilebilir Uyum 0.082 Kabul

SRMR ≤ 0.05 iyi uyum, 0.06-0.08 Kabul Edilebilir Uyum 0.069 Kabul

NFI ≥ 0.95 iyi uyum, 0.94-0.90 Kabul Edilebilir Uyum 0.92 Kabul

NNFI ≥ 0.95 iyi uyum, 0.94-0.90 Kabul Edilebilir Uyum 0.93 Kabul

CFI ≥ 0.95 iyi uyum, 0.94-0.90 Kabul Edilebilir Uyum 0.94 Kabul

IFI ≥ 0.95 iyi uyum, 0.94-0.90 Kabul Edilebilir Uyum 0.94 Kabul

RFI ≥ 0.95 iyi uyum, 0.94-0.90 Kabul Edilebilir Uyum 0.91 Kabul

χ2/df =Ki-kare serbestlik derecesi oranı, RMSEA: Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü, NFI: Normlaştırılmış Uyum İndeksi, CFI: Karşılaştırmalı Uyum İndeksi, RFI: Göreli Uyum İndeksi,
IFI: Artan Uyum İndeksi

Tablo 5: Ölçüt bağıntılı geçerliliğe ilişkin korelasyonlar

Ölçme Araçları Oxford Mutluluk Ölçeği

Yaşam Doyumu Ölçeği 0.69*

Öznel Mutluluk Ölçeği 0.72*

Pozitif Duygular Ölçeği 0.64*

Negatif Duygular Ölçeği -0.60*

Yaşam Yönelimi Testi (İyimserlik) 0.72*

 N=173, *p<0.001
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arasında istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek düzeyde 
ilişkiler olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar OMÖ’nün 
geçerliliğine kanıt olarak değerlendirilebilir. OMÖ’nün 
güvenilirliği ise bileşik güvenilirlik, iç tutarlılık ve test 
yarılama yöntemleriyle incelenmiştir. Buna göre, ölçe-
ğin yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu gözlen-
miştir. Son olarak, OMÖ toplam puanları cinsiyet açı-
sından da incelenmiş ve kadın ya da erkek olmanın üni-
versite öğrencilerinin mutluluk düzeyini belirlemede 
etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları da söz konusudur. 
Öncelikle, çalışma yalnızca üniversite öğrencilerinden 
oluşan bir örneklemde gerçekleştirilmiştir. Öğrenci 
olmayan farklı örneklemlerde de ölçeğin psikometrik 
özelliklerinin incelenmesi yerinde olacaktır. Bu çalışma-
da ölçeğin güvenilirliği bileşik güvenilirlik, iç tutarlılık ve 
test yarılama yöntemleriyle incelenmiştir. İleride yapıla-
cak çalışmalarda, test tekrar test yöntemiyle de ölçeğin 
güvenilirliğinin belirlenmesi önerilebilir. Ölçeğin 5. 
maddesi, faktör yükünün ve madde toplam korelasyo-
nu değerinin düşük olması nedeniyle ölçekten çıkarıl-
mıştır. Söz konusu maddenin olumsuz bir ifade olması 

nedeniyle katılımcılar tarafından tam olarak anlaşılma-
dığı kanaati oluşmuştur. Ölçekle ilgili gelecekte yapıla-
cak çalışmalarda, bu maddenin olumlu bir ifadeye çev-
rilerek ölçekte yer alması maddenin atılmasını önleyebi-
lir. 

 SONUÇ

 Bu çalışmanın bulgularına dayanarak beş önemli 
sonuca ulaşılmıştır: 
1) Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ) Türkçe formu, tek 

faktörlü bir yapıya sahiptir. 
2) OMÖ Türkçe formu, yüksek düzeyde güvenilirliğe 

sahiptir. 
3) OMÖ Türkçe formu ile mutluluğu ölçen diğer ölç-

me araçları arasında yüksek düzeyde korelasyonlar 
vardır. 

4) OMÖ Türkçe formu toplam puanları açısından cin-
siyete göre bir farklılık yoktur. 

5) OMÖ Türkçe formu, üniversite öğrencilerinde mut-
luluğu değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölç-
me aracı olarak kullanılabilir. 
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