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ÖNSÖZ 

Diyanet Đşleri Başkanlığına bağlı din görevlileri, kamu personeli olarak devlet 

memuru statüsünde din hizmeti mesleğini seçmiş kişilerden oluşmaktadır. Başkanlık 

bünyesinde çok çeşitli memurluk kadroları bulunmakla birlikte, din hizmetleri fiili 

olarak müftüler, vaizler, imam-hatipler, müezzin-kayyımlar ve Kur’an kursu öğreticileri 

aracılığıyla yürütülmektedir.  

Din hizmeti, devlet memurluğundan çok daha fazlasını ifade etmektedir. Din 

görevlisi bir kamu personeli olmaktan öte, kendini Allah’a karşı da sorumlu hisseder.  

Bu yönüyle din görevlileri devletin hiyerarşik yapısı içinde düşük maaş katmanında 

çalışan bir devlet memuru olmak ve dini bir görevi yerine getirme sorumluluğunu 

üstlenmek arasında kalan bireylerdir. Din görevlisi, bir yandan devlet memuru olarak 

mevzuatla kendine yüklenen görevi yerine getirmek zorunda, diğer yandan Allah’a karşı 

olan sorumluluklarının vicdani sorumluluğunun yanı sıra toplumun kendine yüklediği 

“hoca” sıfatı baskısının gereklerini yerine getirmek durumundadır.  Bu anlamda din 

görevlisi, diğer hiçbir meslek grubunda olmayan bir toplumsal gözetim ve baskı 

altındadır. Allah’a karşı kulluk görevlerini yerine getirmenin yanı sıra toplumun 

beklentileri çerçevesinde yüklendiği misyon gereği, diğer insanlara örnek ve önder 

olmak durumundadır. Hitap ettiği toplumun yaş, kültür ve anlayış seviyelerinin farklı 

olması nedeniyle, hepsine birden hitap edecek bir üslup geliştirmenin zorunluluğu 

yanında, onların farklı davranışlarını anlayışla karşılamak ve sabır göstermek 

durumundadır.  

Din görevliliği, belli bir işin sürekli tekrarlanıp durduğu, ancak birçok meslekten 

farklı olarak devamlı gelişim isteyen bir meslektir. Din görevlisi, bir taraftan mesleki 

bilgisini sürekli artırma gayreti içinde olurken diğer taraftan da gündemi takip ederek 

çevrede olup biten olaylarda kendi bakış açısıyla insanlara yol göstermek 

durumundadır.     

Din görevliliği mesleğinde, görevin kendinden kaynaklanan zorluklar yanında 

toplumda var olan yanlış imaj ve anlayışlardan kaynaklanan bir takım zorluklar da söz 

konusudur. Toplumsal misyonunun bilincinde olup, kendinden beklenen hususlara 

azami dikkat gösteren din görevlilerinin yanı sıra, bazı din görevlilerinin bir takım 

yanlışları, bütün din görevlilerine genellenerek din görevlilerinin toplumsal itibarı zarar 

görebilmektedir. Elbette bunda bazı kesimlerin kasıtlı olarak çizdikleri olumsuz imaj ve 

değerlendirmelerin de büyük bir etkisi olabilir.  Diğer yandan, her şeyin maddeyle 
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ölçülür olduğu günümüz toplumunda din görevlilerinin alt maaş grubunda çalışan birer 

memur olması da onların toplumsal itibarlarını belirleyici faktörlerden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Gerek din hizmeti ve din hizmetlisinden kaynaklanan gerekse din görevlisinin 

toplum içindeki imajından kaynaklanan hususların din hizmeti mesleğini icra eden 

kişilerin mesleki doyumları üzerinde etkili olduğu kanaatindeyiz.  

Çalışmamızda fiili olarak halkla bire bir ilişki içinde olan din görevlilerinin 

mesleki doyumlarını ele alacağız. Bu nedenle araştırma evrenimizi Diyanet Đşleri 

Başkanlığına bağlı olarak görev yapan müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin-kayyım ve 

Kur’an kursu öğreticileri oluşturmaktadır. Din görevlilerinin bazı demografik özellikleri 

ve işin kendisiyle alakalı faktörlerin yanı sıra meslekle ilgili algılamalara ilişkin 

değişkenler bakımından mesleki tatmin düzeyleri üzerinde durulmaktadır.   

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde, kıymetli vaktinden fedakârlıkta 

bulunup bana yol gösteren Yrd. Doç. Dr. Adem Şahin Bey’e, anketlerin 

uygulanmasında yardımcı olan anketör arkadaşlarıma ve anketimize katılarak 

çalışmamıza katkıda bulunan değerli din görevlilerimize teşekkürü borç bilirim. 

 

Yunus Mersin 

       2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

KISALTMALAR 

s: Sayfa 

c: Cilt 

sy: Sayı 

md: Madde 

a.g.e: Adı geçen eser 

a.g.m: Adı geçen makale 

a.g.y: Adı geçen yönerge 

çev: Çeviren 

Sos.Bil.Enst: Sosyal Bilimler Enstitüsü 

DEÜ: Dokuz Eylül Üniversitesi 

OMÜ: Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

FÜ: Fırat Üniversitesi 

MÜ: Marmara Üniversitesi 

AÜ: Ankara Üniversitesi 

ATÜ: Atatürk Üniversitesi 

TODAĐDE: Türkiye ve Ortadoğu Amme Đdaresi Enstitüsü 

Bkz: Bakınız 

vb: ve benzeri 

vd: ve diğerleri 

vs: vesaire 

nakl. : nakleden 

s= : Sayı(Adet) 

MDÖ: Mesleki Doyum Ölçeği 

YTL: Yeni Türk Lirası 



1 

 

GĐRĐŞ 

MESLEKĐ DOYUM 

Đnsan toplum içinde yaşayan, çeşitli etkilere maruz kalan ve bunlara tepki veren 

bir varlıktır. Günlük yaşam, insanın belli faktörlere bağlı olarak gerçekleşen duyuş, 

algılayış, düşünüş ve davranışlarını kapsayan karmaşık bir süreçtir. Psikoloji bu 

karmaşık süreçleri inceleyen bir bilimdir.  Psikolojinin değişik tanımları yapılmıştır. 

Bunlardan bir kaçı şu şekildedir: “Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarının bilimsel 

olarak incelenmesidir.” “Kişiler arası ilişkileri inceleyen bir bilimdir.” “Đnsanın 

çevresine uyum sürecinin incelenmesidir.”1 “Psikoloji, davranış ve davranışın altında 

yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanıdır.”2    

Psikoloji ile ilgili yapılan tariflere bakıldığında, bunların, bireyin davranışlarının 

yanı sıra çevresiyle olan ilişkilerini de kapsadığı görülmektedir. Psikoloji, görünen 

insan davranışlarının ortaya çıkış nedenlerini, insanda meydana gelen davranış 

süreçlerinin nasıl meydana geldiğini de araştıran bir bilimdir.  

Đnsanın yaşam alanlarının çeşitliğine bağlı olarak, gelişim sürecinde olan 

psikoloji, çeşitli uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Bu uzmanlık alanlarından biri de üreten 

ve çalışan insanı inceleme konusu yapan “Endüstri ve Örgüt Psikoloji”dir. Zira birey 

yaşamının en önemli alanlarından birini çalışma hayatı oluşturur.    

Yirminci yüzyılın başlarında gelişen endüstriye paralel olarak insanların yaşam 

biçimlerinin yanı sıra çalışma şekilleri de değişmiş; bu durum bir takım sorunları 

beraberinde getirirken, diğer yandan birim zamanda insandan daha fazla verim alma 

problemini de ortaya çıkarmıştır. Tüm bunlar genç bir bilim olan “Psikoloji” içerisinde 

diğer alt dallarda olduğu gibi “Endüstri ve Örgüt Psikolojisi”nin oluşumu için gerekli 

zemini hazırlamıştır. “Đnsan davranışlarını çalışma ortamında inceleyen bir bilim” 

olarak tanımlayabileceğimiz, Psikoloji’nin bu alt dalı günümüzde daha da önem 

kazanmıştır.  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, çalışanlara uygun iş ortamları yaratmak, 

                                                 

1 Baymur, Feriha, Genel Psikoloji, Đnkılap Kitabevi, On Üçüncü Basım, Đstanbul, 1997, s.2  

2 Cüceloğlu, Doğan, Đnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, Dokuzuncu Basım, Đstanbul, 1999, s.34 
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çalışanın işe uyumluluğu, iş tatmini gibi çalışan bireyin mutluğuna yönelik amaçlarla 

beraber üretimi artırmayı ve bireyleri daha verimli hale getirmeyi de amaçlamaktadır.3     

20. yüzyıl başlarında gelişmeye başlayan Endüstri ve Örgün Psikolojisi 

bünyesinde, zamanla çeşitli alt dallar oluşmuştur. Bunlardan birkaçı “Örgüt Psikolojisi”, 

“Mühendislik Psikolojisi”, “Personel Psikolojisi” şeklinde ifade edilebilir. Konumuz 

olan iş tatmini, başka bir deyişle mesleki doyum, bu uzmanlık alanlarından “Örgütsel 

Psikoloji” içerisinde incelenmektedir. Örgütsel Psikoloji, yöneticilerden çalışanlara 

kadar tüm insan ve grupların davranışlarını bütün boyutlarıyla inceleyen disiplinin 

adıdır.4  Örgütsel Psikoloji, bireyin, çalışma yaşamında karşılaştığı sosyal ve duygusal 

sorunlar, bunların nedenleri ve çözümleri üzerinde durur. Çalışan personelin işiyle ilgili 

memnuniyeti, yani iş tatmini bu bağlam içerisinde değerlendirilir.  

“Đş tatmini” veya “iş doyumu”,  belli bir işi ya da mesleği icra eden bireylerin 

yaptıkları işle ilgili memnuniyetlerini ifade etmektedir. Yani “iş tatmini” ve “mesleki 

doyum” ifadelerinin özde aynı olduğunu söylemek yanlış olmaz.   

Bu çalışma bir yönüyle Örgütsel Psikolojinin “mesleki doyum” konusuyla, diğer 

yönüyle örneklem grubun din görevlilerinden oluşması sebebiyle Din Psikolojisi ile 

ilgilidir. Bu nedenle çalışmada, öncelikle konunun daha iyi anlaşılması için mesleki 

doyum ya da başka bir ifadesiyle iş doyumu; daha sonra, din görevlilerinin mesleki 

doyum konusu ele alınacaktır.   

Meslek; gidiş, usul, gidilen yol, geçim temin etmek maksadıyla yapılan iş5 

demektir. Doyum, organizmada açlık, susuzluk, cinsellik vb. gibi temel biyolojik 

ihtiyaçların ya da merak, sevgi, yakınlık, başarı vb. gibi ruhsal ihtiyaçların giderilmesi 

sonucu denge halinin yeniden kurulması,6 yani organizmanın tatmin olmasıdır.    

Buna göre “mesleki doyum”, Bireyin hayatında yapmakta olduğu işle ilgili, gerek 

kazanç gerekse başarılı bir insan olma gibi ihtiyaçlarının giderilmesi, ihtiyaçtan 

kaynaklanan gerginlik halinin sona ermesi, memnuniyet halinin ortaya çıkması olarak 

ifade edilebilir.  

                                                 

3 Bkz. Izgar, Hüseyin, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya, 2003, s. 2-9 

4 Sabuncuoğlu, Zeyyat-Tüz, Melek, Örgütsel Psikoloji, Alfa Aktüel Basım, Bursa 2005, s. 2   

5 Doğan, D.Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Bahar Yayınları,  On Birinci Baskı, Đstanbul, 1996, s. 762  

6 Budak Selçuk, Psikoloji Sözüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2003, s.225 
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Bireyin işiyle ilgili tutum ya da memnuniyetinde etkili olan pek çok faktör vardır. 

Bu tutumlarının arka planında bizzat işin kendisi olabileceği gibi, bağlı bulunulan 

örgüt(kurum), çalışma şartları gibi çeşitli faktörler bulunabilir. Öte yandan her bir 

bireyin algı düzey ve durumları, ilgi, istek ve ihtiyaçları farklı olacağından aynı şartlar 

altında çalışan bireylerin tutumları da doğal olarak birbirinden farklı olacaktır.  

1. Mesleki Doyumla Đlgili Tanımlar 

Konuyla ilgili araştırmalar yapan psikologlar, kendi yaklaşım tarzlarına göre 

değişik mesleki doyum ya da iş doyumu tanımları yapmışlardır. Burada, yapılan 

tanımlardan bir kısmına yer verebiliriz:   

Mesleki doyum en yalın bir şekilde; “çalışanın işine karşı geliştirdiği bir takım 

tutamlara ilişkin kavram7” olarak tanımlanabilir.  

Aksu ve arkadaşları iş doyumunu, çalışanın bir bütün olarak işini ya da iş 

yaşamını değerlendirmesi sonucu ulaştığı olumlu duygusal durum olarak tarif 

etmişlerdir. Çalışanın beklenti ve ihtiyaçlarının gerek kurum gerekse işin kendisi 

tarafından karşılanma oranı, yapılan işten alınan doyum üzerinde etkilidir.8  

“Bir kişinin mesleği ya da meslek tecrübelerinin takdir edilmesi sonucu, onu 

memnun eden duygusal durum ya da memnun edici olumlu duygusal durumun 

sağlanması” iş doyumu tanımlarından diğeridir. Buna göre mesleki doyum, bir gurubun 

moral durumundan farklı olarak tamamen bireysel bir durumdur. Grubun moral düzeyi 

yüksek olmasına rağmen bireyin iş doyumu düşük olabileceği gibi moral düzeyi düşük 

bir grupta birey yüksek iş doyumuna sahip olabilir.9 

Đş doyumu, bireyin işini ya da işiyle ilgili yaşantısını, memnuniyet verici veya 

olumlu bir duygu ile sonuçlanan bir durum olarak algılamasıdır. Đş doyumu denince, 

işten elde edilen maddi çıkarlar ile çalışanın beraberce çalışmasından zevk aldığı iş 

arkadaşları ve bir ürün meydana getirmenin sağladığı mutluluk akla gelmektedir.10   

                                                 

7 Çetinkanat, Canan, Örgütlerde Güdülenme ve Đş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara, 2000, s.1 

8 Aksu, Günay ve diğerleri, “Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Đş Doyumuna 

Yönelik Bir Araştırma(Ankara Örneği)”, AÜ Tıp Fakültesi Mecmuası, Ankara, 2002, c.55, sy.4, s. 271–

282  

9 Izgar, a.g.e, s.125 

10 Keser, Aşkın, “Çağrı Merkezi Çalışanlarında Đş Yükü Düzeyi ile Đş Doyumu Đlişkisinin Araştırılması”, 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kocaeli, 2006, sy. 11 s.104 
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Đş doyumuyla ilgili yapılan tanımlar genel itibariyle bireyin yaptığı işe karşı 

tutumlarını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra bireysel farklılıklar da mesleki tatmin 

üzerinde etkili olabilmektedir.  

2. Mesleki Doyum Kuramları 

Geleneksel güdülenme kuramları genel olarak, insanların motivasyonu için en 

önemli ve öncelikli faktörün para ve ücret olduğunu savunur. Bu, bireyi “ekonomik 

insan” olarak görmenin ve istenilen her şeyin parayla yaptırılabileceği inancının bir 

sonucudur. Bu görüş, çağdaş motivasyon kuramları içinde önceliğini yitirmiştir. Zira, 

çağdaş motivasyon kuramlarında birey “ekonomik insan”dan ziyade “sosyal insan”  ve 

“psikolojik bir varlık olarak insan” şeklinde değerlendirilir.11  

“Çalışanın yüksek ücret bekleyişi, çoğu kez sosyal ve psikolojik gereksinmelerin 

üstündedir. Ancak, ücretin simgelediği ekonomik amaç bazen özde sosyal amacı, kapalı 

biçimde hedef alarak seçebilir.”12 Yüksek ücret alan bir çalışan, bu ücretin sağlayacağı 

refah düzeyine ulaşmaktan ziyade, toplum içinde yüksek ücret alan bir kişi olarak 

gösterilmek isteyebilir ve bundan sosyal saygınlık kazanma gayesi güdebilir.  

Diğer taraftan bazı çalışanlar, kendi ücretinin miktarından çok, aldıkları ücret ile 

kendi durumunda olan kişilerin aldıkları ücretin arasında bir fark olup olmadığıyla 

ilgilenir. Aldığı ücret çok olsa dahi, kendi durumundaki kişi fazla ücret alıyorsa bu onun 

eşitlik ve adalet duygusunu incitecek ve memnuniyetsizliğe yol açacaktır. Burada da söz 

konusu olan ücretin çokluğu ya da azılığı değil, eşitlik ilkesine uygun olup 

olmayışıdır.13      

Douglas McGregor’ın geleneksel ve çağdaş yönetim kuramları karşılaştırması 

dikkate değerdir. McGregor X ve Y kuramı olarak bilinen çalışmasında, önce Taylor ve 

Fayol adlı yönetim psikolojisi kuramcılarının geliştirmiş olduğu klasik yönetim 

kuramının betimlenmesine girişmiş ve buna “X Kuramı” adını vermiştir. Daha sonra da, 

bu teoriyi şiddetle eleştirerek “Y Teorisi” adını verdiği beşerî ilişkiler kuramının 

                                                 

11Sabuncuoğlu-Tüz, a.g.e. s.50  

12A.g.e, s.50 

13 A.g.e. s.50 
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ilkelerini ortaya atmıştır. 14 McGregor X kuramının varsayımlarını şu şekilde ifade 

etmiştir:   

Ortalama insan, işi sevmez ve elinden geldiği ölçüde işten kaçma yollarını arar. 

Đnsan yöneltilmeyi tercih eder, sorumluluktan kaçar, hırslı değildir, güvenliğe 

düşkündür. Đnsan bencildir, kendi arzu ve amaçlarını, örgüt amaçlarına tercih eder; bu 

nedenle sıkı denetlenmelidir. Đnsan, yaratılışı gereği yenilik ve değişiklikten hoşlanmaz 

ve bu tür olgulara direnir, isyan eder; alışkanlıklarına tutkusu fazladır. Đnsanın örgütsel 

sorunların çözümünde çok az yaratıcı yeteneği bulunur.  Đnsanlar parlak zekâlı değildir, 

kolayca kandırılabilir, harekete geçmesini sağlamak için maddî bakımdan 

ödüllendirilmelidir.15  

McGregor, klasik yönetim kuramlarını bu şekilde betimledikten sonra onları en 

ağır biçimde eleştirmiştir. Ona göre, klasik yönetim kuramlarını uygulayan idareciler 

çalışana saygıyı, kendi kendine saygıyı, arkadaşlarının kendisine saygısını ve başarı 

kazanma olanaklarını sağlayamaz. Çünkü klasik kuram, katı mantığı ile insanı teknik 

ilkeler ve basit ekonomik güdülerle hareket eden bir robottan farklı tutmamakta, insanı 

duygu ve düşünceleri ile hareket eden bir varlık olarak görmemektedir. Đşin aşırı 

derecede bölünmesi ve uzmanlaşma monotonluğa yol açmaktadır. Zaten rasyonel 

çalışma kurallarının verdiği fiziksel yorgunluğa bir de monotonluk problemi eklenince, 

bireyin yaratıcı gücü ve girişim arzusu ortadan kalkmaktadır. Đnsan, iş arkadaşlarını 

sever ve örgütü benimserse, yönetim yetki ve sorumluluğunu yüklenmeye hazırdır. 16 

McGregor, daha sonra “Bireysel ve örgütsel amaçların kaynaştırması” adını 

verdiği Y Kuramı’nın varsayımlarını şu şekilde belirlemiştir: Đşyerinde, çalışanın fiziki 

ve fikri çaba harcaması oyun ya da dinlenme kadar olağandır. Ortalama insan, işten 

nefret etmez; onun için iş, bir başarı ve tatmin kaynağıdır. Sıkı denetim ve ceza ile 

korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol değildir; insanların örgüte 

bağlanıp, işi ve iş arkadaşlarını severlerse, kendi kendilerini yönetme ve denetim 

yollarını kullanarak örgüte daha yararlı olmaya ve hizmet etmeye çalışırlar. Örgütsel 

                                                 

14 Eren, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım, Altıncı Basım, Đstanbul, 

2000, s. 26 

15 Sabuncuoğlu-Tüz, a.g.e. s.24 

16 Eren, a.g.e, s.27 
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amaçlara bağlılık, onların elde edilmesi ile ilgili ödüllere bağlıdır. Buna göre, amaçlara 

ulaşmak için hizmet eden ve başarıya ulaşan insanlar ödüllendirilmelidir. Uygun 

koşulların sağlanması durumunda, normal insan sorumluluğu kabul etmekle kalmaz, 

onu aramayı da öğrenir. Sorumluluktan kaçma, hırs yoksunluğu ve güvene aşırı önem 

verme, genellikle kötü yönetim deneyimlerinin insanları olumsuz bir şekilde 

etkilemesinin sonucudur; yoksa doğuştan kazanılan hususlar değildir. Örgütsel 

sorunların çözümünde gerekli olan düşünme, ustalık ve yaratıcılık yetenekleri, insanlar 

arasında geniş ölçüde dağıtılmıştır. Ancak, bu nitelik ve yeteneklerin etkisi insani 

gereksinmelerin doyumuyla gerçekleşebilir. Çağdaş yaşamın koşulları insanı ancak 

belirli bir konuda çalışma ve uzmanlaşmaya zorladığından, yetenek ve becerilerinin 

sadece bir kısmından yararlanabilmeyi sağlamaktadır.17 

McGregor, bu karşılaştırmasında ve değerlendirmesinde, özellikle ülkemizde de 

hâkim bir şekilde uygulanmakta olan geleneksel yönetim biçimlerinin eleştirisini 

yaparak, çalışan bireye insancıl bir bakış açısı getirmiştir.   

Đş yaşamı içinde, insanların işle davranışlarını belirleyen etkenler çok çeşitlidir. 

Herhangi bir örgüt içinde bireylerin iş doyumlarının incelenmesinde güdülenme 

kuramlarından yararlanılmaktadır. Đnsanların güdülenmesi genellikle, herhangi bir amaç 

için bireyi harekete ya da eyleme geçiren içsel bir durum olarak tanımlanır.18 Đşe 

güdülenme ise daha kendine özgüdür ve örgüt tarafından, anlamı olan bir amacı 

gerçekleştirmek için bireylerin çaba harcaması anlamına gelir. Örgütsel kültür19 

bireylerin çok çalışmasını destekliyorsa bireylerin yüksek düzeyde güdülenmesi; 

desteklemiyorsa orta ve düşük düzeyde güdülenmesi söz konusudur. Bu nedenle 

bireylerin işlerinde başarılı olmaları için güçlü bir şekilde güdülenmeleri, örgütsel 

kültürün de güdülenmeyi destekleyici nitelikte olması gerekir.20  

                                                 

17 Sabuncuoğlu-Tüz, a.g.e. s.25 

18 Budak, a.g.e, s.342 

19 Örgütsel Kültür: Bir organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan değerler sistemi. Yöneticilerin içinde 

bulundukları ortamı nasıl gördüklerini ve buradaki değişimlere nasıl karşılık verdiklerini belirleyen bir 

paylaşılan inançlar bütünüdür. (Daha geniş bilgi için bkz. Sabuncuğlu-Tüz, a.g.e. s. 329-333)  

20 Çetinkanat, a.g.e. s. 9 
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Bireylerin çalışmaya güdülenmesi, onların mesleki doyumlarının da bir göstergesi 

olması münasebetiyle iş doyumunun kuramsal çerçevesinde, araştırmanın bu 

bölümünde ilk olarak Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına değinilecektir.  

2.1. Maslow’un Đhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı 

En yaygın motivasyon kuramlarından biri, hümanist psikolog Abraham 

Maslow’un Đhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı’dır. Buna göre, insan ihtiyaçlarının belli bir 

sırası vardır ve bir alt sıradaki güdü doyuma ulaşmadan bir üst kademedeki ihtiyaç 

ortaya çıkamaz.21  

Şekil 1. Maslow’un Đnsan Güdüleri 

Hiyerarşisi Piramidi. 

Bir aşamadaki gereksinmeleri 

karşılamadan daha üst aşamadaki 

gereksinmelerin farkına varamayız.22 

 

Fizyolojik gereksinimler, Maslow’un güdülenme kuramında başlangıç noktası 

olarak kabul edilir ve fizyolojik dürtüler olarak adlandırılır. Bireyin homeostatik23 

dengesini koruyabilmesi için gerek duyduğu yiyecek, içecek, oksijen, uyku, cinsellik, 

hareket etme dürtülerini içerir. Bu gereksinimler giderildikten sonra diğer gereksinimler 

belirecektir. 

Güvenlik gereksinimleri, fizyolojik ihtiyaçlar doyurulduktan sonra ortaya çıkan 

güvenlik, denge, korunma, korku ve kaygı ile kaostan uzak olma özgürlüğü, bunun için 

de yapı, kural, kanun ve yasalara olan gereksinimlerdir. Sağlıklı ve mutlu bireylerin, 

güvenlik gereksinimlerinin doyurulmuş olduğu söylenebilir. 

Ait Olma ve Sevgi Gereksinimleri, fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları giderildikten 

sonra belirmeye başlar. Burada sevgi gereksinimi hem vermeyi hem de almayı içerir. 

Duygusal sevgi, arkadaşlık, özellikle çocuklar ve arkadaşlarla ve genel olarak insanlarla 

sevgiyle ilişki kurabilme, bir yere ait olduğunu hissetme, bu gereksinimler içindedir. Bu 

                                                 

21 Schultz Duane ve Schultz Sydney Ellen, Modern Psikoloji Tarihi, (çev. Yasemin Aslay), Kaknüs 

Yayınları, Birinci Basım, Đstanbul, 2001, s. 524 

22 Cüceloğlu, a.g.e, s.236 

23 Baymur, a.g.e, s.68 

Kendini Gerçekleştirme 

Değer, başarı ve kendine saygı 

Ait olma ve sevgi 

Emniyet, güven, düzen ve değişmezlik 

Açlık, susuzluk ve cinsiyetin fizyolojik doyumu 
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ihtiyaçlar tatmin olmazsa bireyler, ilişkisi kesilmiş, reddedilmiş olarak yalnızlığın 

acısını hissedeceklerdir. 

Saygınlık Gereksinimleri, kendine saygı, kendine güven, başkalarına saygı gösterme 

ve başkalarından saygı görmeyi içerir ve birey hem içsel hem dışsal açıdan bu ihtiyaçlar 

üzerine yoğunlaşabilir. Đçsel gereksinimler; saygınlık, güçlü olma arzusu, başarılı ve yeterli 

olma, ustalık, kendinden emin olma ve özgürlüğe duyulan istekler şeklinde sıralanabilir. 

Dışsal gereksinim olarak ise, şan, şeref, statü, üstün olma, tanınma, dikkat ve önem 

çekme, başkaları tarafından bilinme ve takdir edilme istekleri sayılabilir. Saygı 

gereksinimlerinin doyurulması, bireyde kendine güven, güçlü olma ve bir işe yaradığı 

duygularını ortaya çıkarmada etkilidir. Bu ihtiyaçların doyurulmaması ya da engellenmesi 

bireyin kendini küçük görme, zayıflık ve çaresizlik duygularına yol açar. Bu duygular 

cesaretin kırılmasına ve nörotik eğilimlere yol açar. Burada kendine olan saygı, hak 

edilmiş saygıdan kaynaklanmaktadır, yani işin yeterli ve yetenekli bir şekilde 

yapılmasından kaynaklanır, başkalarının fikir ve düşüncelerinden değil. 

Kendini Gerçekleştirme Gereksinimi, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst 

basamağında yer alan gereksinmedir. Kendini fark etme, devam eden bir bireysel gelişim 

sürecidir. Bu ihtiyaç, birisinin kendi potansiyelini, yaratıcılığını, kabiliyetlerini 

gerçekleştirmeyi amaçlaması ile ilgilidir. Bu gereksinim, birisinin ne olabilecekse, onu 

olması anlamına gelir. Kendini gerçekleştirme gereksiniminin tam anlamı ile doyumu 

imkânsızdır. Çünkü kapasiteyi geliştirmeye çalıştıkça, potansiyel ve kendini 

gerçekleştirme daha güçlü bir hal alır.24 

Maslow’un teorisiyle ilgili bilinmesi gereken bazı hususlar vardır: Üst düzeydeki 

bir güdüye gidebilmek için alt düzeydeki bütün güdülerin doyurulmasına gerek yoktur, 

zira belirli bir derecede doyumluluk öbür düzeye ulaştırabilir. Bireyden bireye, düzeyler 

arasında farklılık olabilir. Bazı kimseler için sosyal ilişkiler kurarak insanlarla 

yakınlaşma ihtiyacı, emniyet ve korunma güdüsünden daha önce gelebilir, fakat bir 

başkası için aynı şey söz konusu olmayabilir. Đnsanların içinde büyüdüğü aile ortamı ve 

kültürün değerleri, hangi düzeydeki güdülerin daha belirgin olacağını saptamada etkin 

rol oynar.25 

                                                 

24 Çetinkanat, a.g.e. s.12-13; Baymur, a.g.e, s.70-72; Sabuncuoğlu-Tüz, a.g.e, s.52 

25 Cüceloğlu, a.g.e. s.237 
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Buradan, Abraham Maslow’un genel olarak ifade ettiği ihtiyaçlar hiyerarşisi 

kuramının herkes için genel geçer olmadığı, bir takım istisnalarının olduğu sonucunu 

çıkmaktadır. Bu sonucun çalışan bireylerin hayatındaki yansıması, onların 

güdülenmesinde etkili olan faktörlerin kişiden kişiye farklılık arz etmesidir. Bazı 

insanlar için yeme, içme, iyi giyinme gibi faktörler daha önemli olurken bazıları için ise 

ilişkiler, ait olma, sevme, sevilme daha belirgin bir ihtiyaç olarak kendini gösterebilir. 

Bu, bireylerin tok olması ya da iyi giyiniyor olmasından ziyade, kendilerinin bunları 

ihtiyaç olarak görüp görmemesiyle alakalı bir durumdur.  

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin iş yaşamındaki yansımasını şekil.2’de şu 

şekilde gösterilmiştir:  

Şekil 2. Maslow’un Đhtiyaçlar Hiyerarşisinin Örgütlere Uygulanması26 

Gereksinim Düzeyleri Genel Doyum Etkenleri Örgütsel (Đş) Etkenleri 

1. Fizyolojik 
Yiyecek, içecek,  

seks, uyku vb. 

a. Ödemeler (Ücret) 

b. Hoş bir çalışma ortamı 

c. Kafeterya, yemekhane 

2. Güvenlik 

Rahatlık 

Güvenlik 

Devamlılık  

Desteklenme  

a. Güvenli çalışma koşulları 

b. Örgütsel olanaklar 

c. Đş güvenliği 

3. Sosyal 

Sevme, sevilme 

Đyi ilişkiler 

Ait olma 

a. Birlikte iyi çalışan iş grupları  

b. Arkadaşça denetim  

c. Profesyonel ilişkiler 

4. Saygınlık 

Kendine güven 

Kendine saygı 

Prestij, statü  

a. Sosyal tanınma 

b. Unvan 

c. Yüksek statülü iş 

d. Đşten alınan geri bildirim 

5. Kendini Gerçekleştirme 

Gelişme 

Đlerleme 

Yaratıcılık  

a. Anlamlı bir iş 

b. Yaratıcılık için olanaklar  

c. Đşte amaçlara ulaşma 

d. Örgütte ilerleme 

                                                 

26  Steers ve Porter 1191:35’den nakl. Çetinkanat, a.g.e, s. 15 
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2.2. Varlık-Đlişki-Gelişme Gereksinimleri (ERG Kuramı) 

Clayton Alderfer tarafından geliştirilen bu kuram Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 

kuramına büyük bir benzerlik göstermekle beraber, gereksinmeler, varlık, ilişki ve 

gelişme olmak üzere üç kademede incelenmiştir. 27   

  Varlık gereksinimleri, en alt düzeyde, fiziksel güvenlik gereksinimlerini kapsar 

ki bunlar yeme, içme, güvenlik olarak ifade edilebilir. Çalışan, bu gereksinimini iş 

yaşamında ücret, örgütsel olanaklar, iş güvenliği gibi faktörlerle giderebilir.  

Đlişki gereksinmeleri, diğer insanlarla ilişkileri, duygusal destek, saygı, tanınma ve 

ait olma gereksinimlerini giderecek doyumları kapsar. Bu da iş çevresinde iyi ilişkiler 

ve arkadaşlıklar kurma yoluyla tatmine ulaşır.  

Gelişme gereksinimleri, bireyin çevresiyle verimli şekilde yenilik ve 

yaratıcılıklarını geliştirecek etkileşimlerini içermektedir.  

Alderfer’in gereksinim kuramı Maslow’un kuramına büyük oranda benzemekle 

beraber iki noktada ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi; gereksinimlerin somutluk 

sırasına göre sıralanmış olmasıdır. Buna göre, bir üst düzeydeki gereksinimin 

karşılanması zorlaştıkça bir alt düzey gereksinim giderilmeye çalışılır. Çünkü bu 

kurama göre daha az somut olan gereksinimleri elde edemeyenler,  daha somut 

amaçlara yönelirler. Gerçek ihtiyaç giderilmez ama daha somut olan onun yerine geçer. 

Đkinci fark; Alderfer’in aynı zamanda birden fazla gereksinmenin etkin olabileceği 

görüşüdür. 28   

2.3. Frederick Herzberg’in Çift Etmen Kuramı  

Herzberg ve arkadaşları, yaptıkları araştırmalarda, güdülemede “Herzberg 

Modeli” diye bilinen “çift faktör” kuramını geliştirmişlerdir. Bu kuramın varsayımlarına 

göre, işyerinde çalışanın kötümser olmasına yol açan, işten ayrılmasına ve 

                                                 

27 Gençtan, Engin, “Đnsancı ve Varoluşçu Ekoller Açısından Birey-Kurum Đlişkileri ve Sorunları”, 

TODAĐDE, Ankara, 1980, s. 312 

28 Çetinkanat, a.g.e. s.16-17 



11 

 

tatminsizliğine sebep olan hijyenik29 etmenler ile, işyerinde çalışanı mutlu kılan, 

işyerine bağlayan, özendirici ve doyum sağlayan etmenlerin birbirinden ayrılması 

gerekmektedir. Çünkü işyerinde belirli etmenlerin varlığı doyuma katkı sağlamakta, 

buna karşılık bunların yokluğu nötr bir durum yaratmakta, doyumsuzluğa yol açmamak-

tadır. Bazı etmenlerin yokluğu ise çalışanı kötümser yapıp doyumsuzluğuna neden 

olmakla beraber, bunların varlığı güdülememektedir. Yani çalışan sadece bunlara sahip 

olmakla doyuma ulaşamamaktadır. Çalışanı kötümser kılan ve işinden bezdiren bu 

etmenlere Herzberg, hijyen faktörleri bir başka deyişle dışsal faktörler adını 

vermektedir. Herzberg'in bunlara hijyenik etmenler demesinin nedeni bunların işgöreni 

çalıştığı yerden koparan,  ayıran etmenler olmasındandır.  

Herzberg yaptığı araştırma sonuçlarına göre hijyenik etmenleri şu şekilde 

sıralamaktadır: 

a) Đşletme yönetimi ve politikasından hoşnutsuzluk, amirle ilişkilerin kötü 

olması 

b) Teknik bilgi ve denetimden hoşnutsuzluk 

c) Ücret ve maaş düzeyi ile bunlardaki artışların yetersizliği 

d) Đş arkadaşlarıyla geçimsizlikler, bireyin kişisel yaşamına gereken 

saygının gösterilmemesi  

e) Çalışma koşullarındaki hoşnutsuzluklar30 

Bunların varlığı doyumsuzluğa yol açarken, işyerinde bunlara riayet edilmesi, 

koruyucu etmenler olarak bireyi doyumsuzluktan uzaklaştırır fakat, güdülenmesinde ya 

da tatmin olmasında etkili olmaz.   

Diğer yandan Herzberg, içsel faktörler olarak adlandırdığı, çalışanı teşvik eden, 

işine daha çok bağlayıp doyum sağlayan hususları şu şekilde sıralamaktadır:  

a) Bir işi başarı ile tamamlama, kişisel eylemlerde etkinlik 

                                                 

29 “Hijyen” kelimesi, sağlık ve temizliği ifadede eden manaları münasebetiyle, insan zihninde olumlu bir 

anlam çağrıştırmaktadır. Ancak bu kuramda kişiyi işten uzaklaştıran faktörler olarak olumsuz bir anlam 

kazanmıştır.  

30 Eren, a.g.e. s. 488 
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b) Đşyerinde başarılarıyla tanınma, bundan dolayı takdir edilme ve 

ödüllendirilme 

c) Arzu, tutku, yetenek ve bilgilerine uygun bir işte çalışma 

d) Đş yaparken yeterli düzeyde yetki ve sorumluluğa sahip olma, yani karar 

otonomisine sahip olma 

e) Đlerleme ve terfi edebilme olanaklarına sahip olma31 

Söz konusu faktörlerin varlığı, çalışanın iş tatmininin doyumuna katkı sağlarken, 

yokluğu doyumsuzluğa yol açmaz. Yani bu kurama göre doyum ve doyumsuzluk 

üzerinde etkili olan faktörler birbirinden farklıdır; birbirlerine etkileri yoktur. Doyum ve 

doyumsuzluk faktörlerini aşağıdaki şekilde olduğu gibi karşılaştırmak mümkündür: 

Şekil 3. Herzberg’in Çift Etmen Kuramı32 

Koruyucu Etmenler 
(Hijyen Faktörleri,  
Dışsal Etmenler) 

    Güdüleyici Etmenler 
   (Đçsel Faktörler) 

Y
üksek  

D
oyum

suzluk 

- Ücret  
- Çalışma Koşulları 
- Denetçiler 
- Yönetim Politikası 
- Örgüt Đmkânları 

Đş doyumsuzluğunu önleyen 
koruyucu etmeler 

N
ötr N

oktası, 
D
oyum

 ve        
oyum

suzluk yok 

- Başarı 
- Sorumluluk 
- Đşin Kendisi 
- Tanınma 
- Đlerleme ve terfi 

Đş doyumunu yükselten güdüler  

Y
üksek D

oyum
 

Herzberg ve arkadaşlarının vurgulamak istedikleri husus, hijyen etmenlerinde 

belirli bir sınırın altına düşmenin doğurduğu tatminsizlik sonuçlarının, çalışanın işinde, 

amirlerinden, işletmeden soğuyup nefret duymasına yol açacağıdır. O halde, bu sınırı 

aşmamaya dikkat etmeli ve gerekli koşulları sağlamalıdır. Hijyen etmenlerinde sağlanan 

iyileştirmeler çalışanı özendirmeyecektir, yani bunlar teşvik edici değillerdir. Hijyen 

faktörleri sağladıktan sonra iş göreni teşvik etmek için bunlar üzerinde ısrar etmemek, 

aksine özendirici, etmenler olan içsel faktörleri harekete geçirmek gerekmektedir. O 

halde, hijyen koşulları sağlandıktan sonra özendirici ve doyum sağlayan etmenlerde 

yapılan her türlü artış iş göreni güdüleyici bir rol oynayacaktır.33  

                                                 

31 Eren, a.g.e. s.489 

32 Bartol ve Martin 1991:452’den nakl. Çetinkanat, a.g.e, s.19 

33 Eren, a.g.e. s.489 
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Herzberg tarafından yapılan bu araştırmadan elde edilen sonuçlar on iki başlık 

altında toplanarak ve güdüleyici değere göre sıralanarak aşağıdaki şema üzerinde 

gösterilmiştir:34 

Şekil 4. Doyum ve Doyumsuzluk Faktörlerinin Etkisini Gösteren Şema35 

 

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi ile Herzberg'in yaklaşımı karşılaştırılması 

durumunda aslında bu iki görüşün temelde birbirine yakın olduğu görülür. Buna göre, 

Maslow'un fizyolojik, güvenlik ve sevgi ihtiyaçları, Herzberg'in hijyenik etmenleriyle 

benzerlik arz etmektedir. Öte yandan, Maslow'un değer, başarıların takdir edilmesi, terfi 

ihtiyaçları ile kendini geliştirme ve çevrede tanınma ihtiyaçları ise Herzberg'in 

özendirici (teşvik edici) faktörleriyle eş anlamlı olmaktadır. 36 

2.4. McClelland’ın Kazanılmış Gereksinimler Kuramı  

David McClelland tarafından geliştirilen, güdüler için puanlama sistemi sayesinde 

insan kişiliği hakkında önemli bir yere sahip olacak deneysel çıkarımlar elde edilmiştir. 

McClelland, Morgan ve Murray tarafından geliştirilen Thematic Apperception Test37 

(TAT)'i kullanmıştır. McClelland bireyleri üç gruba ayırmıştır; 

                                                 

34 Sabuncuoğlu-Tüz, a.g.e. s.56 

35  Sabuncuoğlu-Tüz, a.g.e, s.57 

36 Eren, a.g.e. s.491  

37 Thematic Apperception Test (Tematik Değerlendirme Testi): H. A. Murray ve arkadaşları tarafından 

farklı yorumlara açık bir dizi resim hakkında anlatılan hikâyelere dayalı olarak, kişilerin tutumlarını, 

duygularını, çatışmalarını ve kişilik özelliklerini su yüzüne çıkarmak amacıyla geliştirilen yansıtmacı bir 

test. Murray'a göre kişilerin resimler hakkında anlattıkları hikâyelerdeki temalar, temel ihtiyaçları, temel 

kişilik yapıları hakkında önemli ipuçları vermektedir. (http://www.termbank.net/psychology/6916.html, 

19.12.2006) 
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1. Başarma ihtiyacı olanlar  

2. Đlişki kurma ihtiyacı olanlar  

3. Güç kazanmaya ihtiyaç duyanlar  

Başarma ihtiyacı öncelikli olan kişiler bir hedef belirler ve bu hedefe ulaşmak için 

çabalarlar. Çabaları sonucunda hedefe ulaştıklarında takdir edilmeyi beklerler.  

Đlişki Kurma ihtiyacında olan bireyler ise çalışmaktan ziyade arkadaşları ve 

ailesiyle birlikte olmayı tercih ederler.  

Güç kazanma ihtiyacı olan insanlar ise kişileri yönetmek ve kontrol etmek isterler 

ve daha çok yönetimle ilgili kademelerde çalışırlar.   

McClelland'a göre insanların hepsi için söz konusu olan bir hiyerarşik ihtiyaçlar 

zincirinden söz edilemez. Bireysel ihtiyaçlar bu hiyerarşik gereksinmeleri belirler.38 

McClelland otuz yılı aşkın sürede başarı, ilişki ve güç gereksinimleri üzerinde 

çalışmıştır. O, insanların gereksinimlerini kendi kültürlerinde, çeşitli durumlarda, kendi 

yaşantıları ile öğrendikleri ya da kazandıklarını savunur.39  

Đhtiyaçlar kişiden kişiye değişen şekilde davranışı etkilediği için potansiyel bir 

hiyerarşiye göre düzenlenmiştir, ancak herkes için bu hiyerarşi aynı değildir. Đnsanlar 

olgunlaşırken kendilerinde olan ve çevrelerinde oluşan olaylarla ilgili pozitif ve negatif 

duyguların birleştirmesini öğrenirler. Örneğin, başarı durumu memnuniyet verici bir 

duygu oluşturmakta ve sonuçta başarma motivasyonu kendini kişisel hiyerarşilerde en 

üst sıraya çıkarabilmektedir. 

Başarma motivasyonu, kişinin kendi gücüyle başarı elde etme isteği ve sonuçlar 

için kişisel sorumluluk ve kredi almasıdır.40 Başarı gereksinimine yüksek düzeyde 

güdülenmiş bireyler, tipik olarak kendi çabaları ile başarılı sonuç alacakları ve nasıl 

yapmakta olduklarına ilişkin hemen geri bildirim alacakları durumları ararlar. Başarı 

gereksinimine yüksek düzeyde güdülenmiş bireyler, genellikle zor hedefler seçerler ve 

riski göze alabilirler. Ancak, bazen çok zor olan hedeflerden, başarılı olamamak 

durumundan kaçındıklarına inanılır. Sorunlardan hoşlandıkları için, yeni ve yaratıcı 

                                                 

38 Sabuncuoğlu-Tüz, a.g.e. s. 60  

39 Çetinkanat, a.g.e. s. 21 

40 Sabuncuoğlu-Tüz, a.g.e. s. 61 
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çözümler getirebilirler. Örgütlerde yüksek başarı güdüsü olan bireyler, yaratıcı ve yeni 

fikirlerin değerli birer kaynağı olabilirler. Yöneticiler yüksek başarı güdüsü olan 

bireyleri güdülemek için mücadele gerektiren ama ulaşılabilecek hedefler için teşvik 

etmek ve başarılan süreç için hemen geri bildirim vermek konusunda dikkatli olmaları 

gerekir.41 

McClelland'ın ilişki gereksinimi, temel olarak diğer bireyler ile arkadaşça ve sıcak 

ilişkileri ifade eder. Bu açıdan ilişki gereksinimi pek çok yönü ile Maslow'un sosyal 

gereksinimleri ile benzerlik gösterir. Yüksek düzeyde ilişki gereksinimine güdülenmiş 

bireyler, tek başlarına çalışmaktansa diğer bireylerle birlikte çalışmayı yeğlerler. 

Yöneticiler bu gereksinime güdülenmiş bireyleri daha üretici hale getirebilmek için, 

işbirliği, destekleyici bir iş ortamı ve verimliliğe bağlı olumlu geri bildirimde 

bulunacakları bir ortam yaratabilirler. Böyle bir ortamda bu tür bireyler gereksinimlerini 

giderebilirler. Diğer taraftan, ilişki gereksinimine az güdülenmiş bireyler de yalnız 

başlarına çalışmayı tercih edeceklerinden, bağımsız çalışabilecekleri bir pozisyonda 

çalışabilmelidirler.42 

Güç elde etme gereksinimi yüksek kişiler için de başka insanların varlığı gerekir. 

Bunlar, öteki kişileri etkilemek, etkileme araçlarını elde etmek, iletişim kanallarını 

denetlemek isterler. Genellikle güç elde etmenin iki yüzü vardır.43 McClelland'a göre, 

bireysel güç için yüksek düzeyde güdülenmiş bireyler başkaları üzerinde üstünlük 

sağlamak ve başkalarını idare edebilme konusundaki yeteneklerini sergilemek isterler.  

Onlar kendisini destekleyenlerin örgütten çok, birey olarak kendisine sadık kalmalarını 

beklerler. Kurumsal güç için yüksek düzeyde güdülenmiş bireyler ise bu güç 

gereksinimlerini örgütün uzak hedeflerine ulaşmak ve sorunları çözmek için grupla 

birlikte çalışarak giderirler. Güç gereksinimi giderme yöntemi, kendi bireysel egoizmini 

doyurmaktan çok, örgütsel etkililiği başarmaya yöneliktir. Bu gereksinime güdülenmiş 

bireyler örgütün iyiliği için kendi bireysel ilgilerinden fedakârlık yapabilirler. Güç 

gereksinimi için bireyleri yüksek derecede güdüleyebilmek, diğerlerinin çabalarını 

organize edebilmek için, uygun bir pozisyon olanağı vermeyi içerir. McClelland 

                                                 

41 Çetinkanat, a.g.e. s. 22 

42 A.g.e. s.22 

43 Onaran, Oğuz, Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları no: 

470, Sevinç Matbaası, Ankara, 1981, s. 216  
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kurumsal güç gereksinimine güdülenmenin, örgütsel başarı için en önemli etken 

olduğunu belirtmiştir.44 

Bu kuramla ilgili yapılan çalışmalar genel olarak başarı güdüsüyle örgütün 

başarısı arasında bir bağ bulunduğunu göstermiştir.45 

2.5. Victor Vroom’un Beklenti Kuramı 

Beklenti kuramı, iş yaşamında güdülenmede öncü psikologlardan Kurt Lewin ve 

Edward Tolman'ın bilişsel yaklaşımlarından köklerini almıştır. Örgütsel davranış 

alanında etkin bir biçimde Victor Vroom tarafından formüle edilmiştir.46 

Beklenti kuramının temelinde bilişsel ve algısal süreçler vardır. Beklenti kuramına 

göre bireyler, hangi sonucu elde edecekleri ile ilgili bir takım tahminler yürütürler. 

Çünkü bireyler aççısından elde edilecek sonuçlar önemli ve anlamlıdır. Zira kişinin elde 

ettiği sonuçları yine anlamlı hale getirecek süreç, kişinin o sonuca verdiği anlama ve 

değere bağlıdır. Burada beklenti kuramı ile ilgili üç temel kavram ortaya çıkmaktadır. 

Bunlar; beklenti, sonuç ve değerliliktir.47 

Beklenti, çaba ve performans arasındaki algılanan ilişkidir. Birey, bazı işlerde, 

nasıl çok çalıştığı ve nasıl iyi sonuç aldığı arasında herhangi bir ilişki yokmuş gibi 

görebilir.   Diğer durumlarda ise daha çok çalıştığı ve daha iyi sonuç aldığına dair çok 

belirgin bir ilişki görülebilir.  

Đş sonuçları, örgütlerin çalışanlarına sağladığı ödeme, promosyon, tatil zamanı 

gibi şeylerdir. Sonuçların sayısında kuramsal bir sınıflandırma yoktur. Onlar gerekli 

olmadığı halde çoğunlukla ödül veya olumlu tecrübeler olarak düşünülür. 

Değerlilik, çalışanların sağlanan sonuçlar hakkındaki duygularıdır. Bu duygular, 

çoğunlukla çekicilik veya bireyin beklediği durumdan hoşnut olup olmama halini ifade 

eder. Değerlilik tamamen bireysel algılamaya bağlıdır. Birey sonuçtan hoşnutsa yapılan 

                                                 

44 A.g.e. s.21 

45 A.g.e. s.216 

46 Çetinkanat, a.g.e. s.25 

47 Izgar, a.g.e, s.106  
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işte değerlilik yüksektir. Eğer çalışan, bütün sonuçların hoşnutsuzluğa neden olacağını 

bekliyorsa, bu olumsuz olacaktır.48 

Beklenti kuramına göre motivasyon için gereken en önemli unsur, istenen 

sonuçlardır. Đkinci olarak, kişinin, iş performansı ve sonuç başarısı arasında bazı 

ilişkilerin olduğuna inanmasıdır. Eğer bir kişi sonuçları ister fakat performansı sonuçları 

elde edebilecek bir güç olarak görmezse, istenen ve yapılan arasında hiçbir bağlantı yok 

demektir. 

Vroom’a göre, iş ve görev başarısı büyük ölçüde ödül beklentisi içinde yapılmış 

bir davranışın fonksiyonudur. Vroom, bu teoriye bağlı olarak örgütsel davranışların 

nedenleri hakkında bazı bilimsel varsayımlar geliştirir. Bu varsayımlar şunlardır: 

a) Davranışın ortaya çıkmasına neden olan etmenler, bireyin kendi kişisel 

özellikleri ve çevresel koşulların etkisi ile birlikte belirlenir ve yönlendirilir. 

b) Her birey farklı amaç, arzu ve ihtiyaçlara sahiptir. Bu nedenle her bireyin 

arzuladığı ödüller de farklı olabilir. 

c) Bireyler kendilerini arzuladıkları ödüllere ulaştıracak alternatif davranış 

biçimleri arasından algılarına göre seçim yaparlar.49  

Buna göre, beklenti kuramının bilişsel ve algısal olması yönüyle, bireyler 

sonuçları farklı şekillerde arzuladıkları ve algıladıkları için, sonuçlara verilen değerler 

de farklıdır. Bir kimse için son derece önemli olan bir sonuç, bir başkası için önemsiz 

olabilir. Ortaya çıkan sonucu değerli yapacak olan da yine bireyin sonuca verdiği 

değerliliktir. Çünkü birey sonucun çok değerli olduğunu düşünürse çabası da yüksek 

olacak ve dolayısıyla ortaya çıkan motivasyon da yüksek olacaktır.50 

Sonuç olarak bu teoride, bir işten beklenen ümit ve ödüller başarının nedenini 

oluşturmaktadır. Bir insanın ileriye ait ümitleri ile işten alacağı ödüllerin değeri onun 

güdülenmesinin temellerini teşkil etmektedir.51 

                                                 

48 A.g.e. s. 106 

49 Balcı, Esergül, Ödüller, Güdüleme Kuramları ve Türkiye’ de Öğretmen Ödülleri, Adem Yayıncılık, 

Birinci Basım, Ankara, 1992, s. 20 

50 Izgar, a.g.e. s. 107 

51 Balcı, a.g.e. s. 22 
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2.6. Adams’ın Eşitlik Kuramı  

Eşitlik kuramında, bireylerin işlerinde sarf ettikleri çabalarla iş sonunda elde 

ettikleri çıktılar arasında uyum sağlamaya çalıştıkları ileri sürülmektedir. Adams’ın 

kuramına göre insanlar, iş için harcadıkları çabalarla (girdileriyle) elde ettikleri çıktıları, 

diğer insanların girdi ve çıktılarıyla karşılaştırırlar.52 

Eşitlik kuramının dört ana unsuru vardır: 

a)  Eşitlik kuramı bilişsel olarak algılamaya dayalı bir kuramdır. Bu kurama göre, 

birey kendini diğerleri ile kıyaslar. Kuramda, algılamayı yapan kişiye “birey” denir. 

b)  Bireyin kendini diğer kimselerle karşılaştırdığı varsayılır. Karşılaştırılan 

bireyler ise “diğerleri” olarak adlandırılır. 

c)  Bireyin işe sağladığı katkılara “girdi” denir. Girdiler bir kişinin eğitimini, 

zekâsını, deneyimini, güç düzeyini, yeteneğini, yaşça büyüklüğünü, sağlığını ve çeşitli 

değişkenleri içerir. Bireyin işten elde ettiği bütün faydalara “sonuç” ya da bir başka 

deyişle “çıktı” denir. Sonuçlar; ödeme, fayda, çalışma şartları, statü sembolleri, yaşça 

büyüklüğün verdiği yararlar vb. içerir. Bunlar bireyin “işten elde edilenler” olarak 

algıladığı faktörlerdir.53 

Bu kurama göre, ücret karşılığında bir hizmet görme ilişkisine girmiş bir kimse bu 

ilişkiye eğitim, zekâ, deneyim, ustalık, yaş, toplumsal statü, işte gösterdiği çaba gibi 

birtakım nitelikler getirir. Hatta bunlara kişinin çekiciliği, sağlığı, elindeki araç gereçler 

gibi akla gelebilecek başka şeyler de eklenebilir. Bütün bunlara o bireyin “girdileri” 

denir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bunların çalışan birey tarafından algılanan 

girdiler olduğudur. Đlişkinin karşı tarafı (işveren) bunları girdi olarak görmeyebilir. Ya 

da bunun tersi olarak,  birey herhangi bir özelliğini girdi olarak algılamaz da karşı taraf 

algılar. Burada önemli olan, bir özelliğe sahip olan bireyin bu özelliğini, bu ilişki için 

geçerli bir girdi olarak algılamasıdır. Böyle algılanan bir girdiye eşit oranda bir karşılık 

beklenir. Bunlar da “çıktılar” olarak adlandırılır. Ücret ya da işe ilişkin başka ödüller, 

gözetim, toplumsal yardımlar, statü simgeleri, çalışma koşulları, güvence gibi öğeler de 

“çıktı” olabilir. Bunlar olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Girdilerde olduğu 

gibi, çıktıların da bunları alan birey tarafından katkıları karşılığında alındığının 

                                                 

52 Çetinkanat, a.g.e. s. 27 

53 Izgar, a.g.e. s. 102 
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algılanması gerekir. Bir kişi, katkılarıyla aldığı ödüller ya da çıktılar arasında bir 

dengesizlik olduğunu gördüğünde denksizlik hisseder.54 Bu da motivasyonda azalmaya, 

dolayısıyla da tatminsizliğe yol açar.  

Kurama göre, bireysel girdilerle çıktıların, diğerleri ile karşılaştırılması 

neticesinde algılanan dengesizlik, uyumu bozar. Böylece çıktılar doyum verici 

bulunmaz. Denklik kuramında iki temel görüş vardır: birincisi, eşitsizliğin 

algılanmasının bireyde gerginlik yaratığı görüşü; ikincisi ise, gerginliğin eşitsizliği 

bozmaya, azaltmaya güdülemesidir. Algılanan eşitsizlik arttıkça,  gerginlik de o kadar 

artar ve neticede birey bunu azaltma yoluna gider.55 

Birey çalıştığı işyerinde eşitsizlik algılaması durumunda, ortaya çıkan gerilimi 

azaltmak için bir takım davranışsal ve bilişsel yollara başvurur. Davranışsal yollar 

arasında, girdileri değiştirmek, sonuçları değiştirmek, diğerlerinin girdileri ve sonuçları 

ile ilgili algısını değiştirmek, daha fazla eşitlik için işten vazgeçmek sayılabilir. Bilişsel 

yollar arasında ise kendi girdi ve sonuçlarını çarpıtmak, diğerlerinin girdi ve sonuçlarını 

çarpıtmak ve diğerleri ile ilgili kıyaslamayı değiştirmek sayılabilir.56 

Buna göre, çalışan bireyden tam kapasite yaralanabilmek için ona verilen 

ödüllerin yanı sıra adalet ilkesinin de gözetilmesi ya da en azından çalışan bireyin adalet 

duygusunu inciten ve dengesizlik algısına yol açan bir durumun ortaya çıkmaması 

gerekir. 

2.7. Locke ve Latham’ın Amaç Kuramı 

Amaç kuramında, insanların kendileri için saptadıkları amaçlar söz konusudur. Bu 

amaçları başarmaları kendileri için ödül olacağından, işe bu amaçlar için güdülendikleri 

görüşü savunulmaktadır. Locke, kendisine yüksek amaçlar saptayan ya da başkalarının 

onlar için saptadığı yüksek amaçları kabul eden bireylerin, daha çok çalışıp, daha iyi 

performans göstereceğini ileri sürmektedir.57  

                                                 

54 Onaran, a.g.e. s. 167-168 

55 Çetinkanat, a.g.e. s. 27 

56 Izgar, a.g.e. s, 103 

57 Çetinkanat, a.g.e. s. 28 
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Amaç kuramı, bireylerin mantıklı ve bilinçli olarak davrandıkları varsayımına 

dayanan bir motivasyon kuramıdır. Hedef belirleme kuramı bilinçli hedefler, niyetler ve 

iş performansı arasındaki ilişkilere dayanır. Bu ilişkilerin odağındaki bilinçli fikirler 

bireyin hareketlerini düzenler. Hedefler bireylerin özellikle gelecek amaçları ile ilişkili 

olan bilinçli durumlardır.  

Locke'a göre amaçların iki fonksiyonu vardır. Bunlar; motivasyonun temellerini 

oluşturması ve davranışları yönetmesidir. Amaç, işte gösterilen performansın ne kadar 

olması gerektiğini ana hatları ile gösterir. Hedefler tasarlanmış davranışlardır, bu 

sebeple iş performansını iyileştirirler. Ama performansın olumlu yönde olması için iki 

durumun sağlanması gerekir; önce bireyin amacı bilmesi gerekir. Đkinci olarak da 

bireyin, amacı kendi istediği bir iş olarak görmesi gerekir. Amaçlar reddedilebilir. 

Çünkü gösterilen amaçlar ya çok zor ya da çok kolay olarak görülebilir veya kişi hedefi 

gerçekleştirmek için hangi davranışı yapması gerektiğini bilmeyebilir. Amacın kabul 

edilebilir olması için bireyin gerekli olan davranışları yapabilecek potansiyelde olması 

gerekir.58 

Araştırmanın bu bölümünde Maslow, Alderfer, Herzberg, McClelland, Wroom ve 

Locke’un motivasyon kuramları ele alındı. Bunlar dışındaki psikologlar tarafından 

geliştirilmiş başka kuramlar da bulunmaktadır. Ancak konunun sınırları bakımından ve 

kuramlarla ilgili sadece ön bilgi vermek amaçlandığından, burada konu hakkında ortaya 

atılan ve ilgili çalışmalarda dikkate alınan kuramlarla yetinildi.  

3. Đş Doyumu ve Bireysel Farlılıklar 

Çalışmamızın bu aşamasında, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve kıdem gibi 

bağımsız değişkenlerin iş doyumundaki etkisi üzerinde durulacaktır.  

3.1. Yaş 

Bireylerin içinde bulundukları yaş dönemleri, işlerine ilişkin tutumlarını, 

algılarını, istek ve beklentilerini etkileyebilir. Yapılan araştırmalar, yaş ile işe bağlılık 

ve doyum arasında anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermiştir.59  

                                                 

58 Izgar, a.g.e. s. 116 

59 Đnce, a.g.e, s.65;  Keser, a.g.m. 
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Çalışanlar genç, orta yaşlı ve yaşlı olarak ele alınırsa; gençler çalışma yaşamının 

başında olan bireylerdir. Đlk defa iş aramanın ve işe yerleşmenin sıkıntılarını yaşayacak, 

aldığı eğitimine ve kişisel özelliklerine uygun bir işte çalışma arzuları yüksek olacaktır. 

Bireylerin işe bağlanmaları için işlerini ve ortamlarını tanımaları, alışmaları, kendileri 

açısından olumlu bir iklimin varlığını görmeleri ve bunun için de belli bir sürenin 

geçmesi gerekmektedir. Gençlerin çalışma alışkanlıkları ve işlerine bağlılıkları sıkı ve 

kuvvetli olmayabilir, çünkü yaşamda daha ilgi çekici uğraşlar bulabilirler.  

Orta yaşlılar, işlerini, iş ortamlarını tanımış ve işe belli bir oranda alışmış 

kimselerdir. Orta yaştaki çalışanların bazılarının iş değiştirmiş olmaları da bulundukları 

konum ile eski işlerini karşılaştırma imkânları doğurmakta, bu da işe ilişkin tutumlarını 

etkileyen bir faktör olmaktadır. Orta yaşlı bazı kimseler, kökleşmiş bir takım çalışma 

alışkanlıklarına sahip oldukları için işlerine daha çok bağlanabilirler.  

Yaşlı bireyler, yaşları ilerledikçe değişime daha fazla direnç göstermektedirler. 

Yeni teknolojileri kullanmaya daha az isteklidirler, daha az hırslı, daha sağlıksız ve 

stresli ortamlara daha az dayanıklıdırlar. 60 Bu da onların yapmakta oldukları işe daha 

çok sarılmalarına neden olmaktadır. Yani yaşlı bireyler, bir anlamda uyum 

kabiliyetlerini büyük oranda yitirdiklerinden başka bir işe yönelmeleri söz konusu 

olmaz.    

3.2. Cinsiyet 

Toplumsal açıdan kadın ve erkeğe uygun görülen ve yüklenen görevler, çalışma 

yaşamında kadın ve erkeğin davranışlarını etkilemekte, çalışma yaşamı ve işe bakışta 

önemli bir ayrımı teşkil etmektedir.  

Her iki eş de profesyonel mesleklere sahip olsalar bile, çoğunlukla kadının yine ev 

ve çocuklarla ilgili sorumlulukları üstlenmesi iş doyumunu olumsuz etkilemektedir.  

Cinsiyete göre çalışma değerlerinin tespitini amaçlayan bir araştırmada kadınların; 

çalışma arkadaşları, insanlarla iletişim, uygun iş saatleri ve iş güvencesi değerlerine; 

erkeklerin de ücret, işte özerklik ve sorumluluk, kurumda etkin bir konuma sahip olma 

değerlerine önem verdikleri tespit edilmiştir. Yapılan bir diğer araştırmada ise; 
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kadınların iş doyum düzeyi erkeklere oranla daha düşük bulunmuştur.61 Bu da değişik iş 

kollarında yapılan araştırmalarda cinsiyet faktörünün iş tatmini üzerinde etkili olduğunu 

göstermektedir.  

3.3. Eğitim Düzeyi 

Eğitim düzeyi çalışma yaşamına bakışı, çalışma yaşamından beklentileri etkileyen 

önemli değişkenlerden biridir. Eğitim düzeyi yükseldikçe çalışma yaşamına, işe 

yüklenen anlam ve beklentiler çeşitlenmektedir. 

Çalışma yaşamına küçük yaşlarda girmektense, daha uzun süre eğitim almanın 

maliyetine katlanıp gelir elde etmekten bir süre fedakârlık gösteren kimseler, eğitimleri 

sonunda nitelikli iş gücü olarak çalışma yaşamında yer almaktadırlar. Eğitime yapılan 

yatırımın, harcanan zamanın bir karşılığı olarak, ücret ve diğer çalışma şartlarındaki 

talepleri de yükselmektedir. Ayrıca çalışma yaşamı bu kişiler için sadece para kazanma 

aracı olmaktan çok, toplumda yüksek statü sahibi olma, itibarlı bir iş sahibi olma, sosyal 

ilişkileri geliştirme imkânlarının sağlandığı bir ortam anlamına gelmektedir.62  

3.4. Kıdem 

Kıdem, bir işte ne kadar süredir çalışıldığını gösterir. Aynı işte uzun süre kalan 

kişinin iş doyumunun daha yüksek olması beklenir. Đşe alışamayan, işten doyum 

sağlayamayan bireyin, işten ayrılma eğilimi göstereceği varsayıldığında, kıdem ile iş 

doyumu arasında çok yüksek bir ilişki olacağı düşünülür. Ancak, başka iş 

alternatiflerinin olmadığı, bireyin işten ayrılmasını güçleştiren ekonomik problemlerin 

olduğu durumlarda kıdem ile iş doyumu arasında çok kuvvetli bir iş doyumu 

görülmeyebilir.63   Bununla birlikte bilişsel çelişki kuramına64 göre iş doyum düzeyi 

                                                 

61 Dikmen, Ahmet Alpay, Kamu Çalışanların Đş Doyumu ve Yaşam Doyumu, (Yayınlanmamış Yüksek 
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düşük olan kişi, başka iş alternatiflerinin olmadığı ve işten ayrılmayı güçleştiren 

ekonomik durumların varlığı söz konusu ise işiyle ilgili tutumlarını gözden geçirmek ve 

değiştirmek durumunda kalacaktır. Ayrıca buna bir de uzun süre aynı işte çalışmış 

olmanın verdiği alışma ve bir nevi kabullenme de eklenirse kıdem olarak yüksek olan 

bireylerin iş doyumlarının daha yüksek olması beklenebilir.  

3.5. Đş Doyumu-Verimlilik Đlişkisi 

Verimlilik, kurumun ya da işletmenin hedeflediği sonuçlara ulaşmak için bireye 

sağladığı girdi ve kaynaklarla, bireyden elde ettiği sonuçların göstergesidir. Đşin 

niteliğine göre bireylerin verimliliği, bireylerin sahip oldukları kaynak ve kapasiteleri 

etkin kullanımlarını ifade eder.  

Đş doyumu, verimlilik için tek gösterge olmamakla beraber, verimli çalışılan bir 

ortamın iş doyumu için gerekli şartları sağlamış olduğu söylenebilir.  

Đş doyumunun mu verimliliği artırdığı yoksa verimliliğin mi iş doyumunu 

sağladığı hala cevaplanabilmiş değildir. Çünkü iş doyumuna rağmen yüksek 

verimlilikte çalışmayan personele rastlanabildiği gibi, yüksek verimlilikle çalışıp düşük 

iş doyumuna sahip bireylere de rastlanabilmektedir. 65 

3.5. Đş Doyumu-Mesleki Tutum Đlişkisi 

Personelin, iş doyumunun varlığı halinde işe yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi 

beklenir. Ancak bunu iş doyumunun tüm yönleri için söyleyebilmek mümkün değildir. 

Đş doyumu, işin bütününe yönelik bir tutum olarak anlaşılabileceği gibi, işin çeşitli 

yönlerine ve özelliklerine ilişkin bir tutum olarak da düşünülebilir. Örgüt ve iş ilişkileri, 

güdülenme, uygun iş ortamının oluşturulması, kariyer planlaması, başarı değerlemesi ve 

ücret yönetimi gibi beklentilerin her birinden duyulan memnuniyet bir bütün olarak iş 

doyumunu oluşturur. Đş doyumunun düşük olması, bu beklentilerin karşılanma 

düzeyinin düşük olmasını ifade eder. Ancak, bu düşük doyum, işin bazı yönlerine ilişkin 

doyumun düşük olmasından da kaynaklanabilir 

Herzberg’in motivasyon kuramına göre, tek başına iş ve iş ortamına ilişkin 

beklentilerin karşılanması doyumsuzluğu önleyip bireyi motive etmezken, buna eşlik 

eden diğer bazı beklentilerin karşılanması ise bireyde doyuma yol açmakta, motive edici 
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bir özellik kazanmaktadır. 66 Birinci gruba giren beklentiler, ücret, iş güvencesi, çalışma 

şartları, kurum politikaları, iş saatleri gibi faktörler olup bunlar dışsal etkenlerdir. 

Başarı, kendini gerçekleştirme, işte özerklik, işin doğası ile ilgili beklentiler ise içsel 

doyum faktörleri olup bunların karşılanması iş doyumunu artırır.67 Đçsel doyum, işe 

bağlılığı artırıcı bir faktör olurken, dışsal doyumun işe bağlılığı artırıcı bir etkisinin 

olmadığı görülmüştür.  

4. Mesleki Doyumla Đlgili Faktörler  

Çalışan bireyin mesleki memnuniyeti ya da iş doyumunun bağlı olduğu birçok 

faktör vardır. Denilebilir ki, yeryüzünde yaşayan insan sayısı kadar davranış, duyuş ya 

da algılayış türü vardır. Zira, hiçbir insanın tecrübe ve algıları diğerleriyle aynı değildir. 

Bununla beraber insan davranış ve tutumlarındaki bazı benzerlikler gözetilerek bu 

faktörlerde sınıflandırmalar yapılmıştır. Araştırmanın bu bölümünde mesleki doyuma 

ilişkin belli başlı faktörler ele alınacaktır. 

4.1.Devamsızlık 

Devamsızlık, kısaca, işgörenin çalışma programı veya planına göre, çalışması 

gereken zamanlarda işine gelmemesidir. Ancak, burada bir hususu belirtmek gerekir: 

Çalışan kendince haklı bir mazeret veya hastalık nedeniyle işyerine gelmemişse 

devamsız sayılmaz. Devamsızlık; izin veya normal yıllık tatiller dışında iş programında, 

işe gelmeme nedeniyle aksama doğuran tüm hususlardır.68 

Devamsızlık iş doyumunun önemli göstergelerinden biridir. Đşini sevmeyen ve iş 

doyumu düşük olan kişilerin işlerinde daha çok devamsızlık yaptıkları görülür.  

Çalışanların aldıkları ücret miktarları, içinde bulundukları çalışma grubunun 

yapısı, monotonluk, çalışma süreleri gibi iş tatminini etkileyen faktörler, aynı zamanda 

onların devamsızlık göstermesine neden olan faktörler olabilmektedir. Çünkü 
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devamsızlık olayı iş görenlerin tatminsizliklerini ortaya koymak için kullanabilecekleri 

en kolay ve en az zahmetli çıkış yolu olabilmektedir.69 

Đş doyumu ve devam ilişkisinde, baskı, ekonomik faktörler, grup çalışma 

normları, iklim, ödül sistemi gibi değişkenler motivasyon sağlarken; yetenek, aile 

sorunları, ulaşım problemleri gibi faktörler de devamı etkiler. Đşini sevmeyen, iş 

doyumu ve iş motivasyonu düşük ancak sorumluluk duygusu yüksek ve devam 

konusunda baskı gören biri işine devam ederken, işini seven fakat baskı görmeyen, 

düşük motivasyonlu, devam konusunda gerekli sorumluluğu taşıma derecesi sınırlı bir 

kişi yüksek iş doyumuna rağmen devamsızlık gösterebilir.70  

Yapılan araştırmalar, belirli bir işkolunda, ortalama ücret seviyesinin altında ücret 

alan kimselerde devamsızlık oranının yüksek olduğunu göstermiştir.71 Çünkü, düşük 

ücret seviyeleri, çalışanları daha iyi ekonomik olanaklar aramaya sevk eder. Kişi, işe 

kendini bağımlı hissedemez ve işinde geçici olarak çalışmak zorunda kaldığını düşünür. 

Bu nedenle düşük ücretli işlerde personel devir hızı (işten ayrılma oranı) yüksek 

olmaktadır. Ortalamanın altındaki düşük ücret, personelin fizyolojik ihtiyaçlarının tam 

olarak tatmin edilememesi sonucunu doğurmakta, onları moralsizliğe ve hatta işyerini 

terk etmeye sevk etmektedir.72 

4.2.Yer Değiştirme (Transfer)  

Đş değiştirme, iş doyumuyla alakalı bir başka faktördür. Đşinden hoşlanmayan 

insanların işi bırakma olasılıkları daha yüksektir denilebilir.  

Bir işyerinde konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, önce tüm işçilerin iş doyumunu 

daha sonra da işten ayrılanların iş doyumunu ölçmüştür. Aynı çalışma, iki yıl sonra 

tekrarlanmış ve araştırma neticesinde işi bırakanların işten ayrılmadan önceki iş 

doyumlarının oldukça düşük olduğu görülmüştür.73  
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Đş doyumu ile işten ayrılma arasında bazı bağlantılar bardır. Bu bağlantılar, işi 

bırakmayı düşünme, başka bir iş arama, işi bırakmaya ya da işte kalmaya niyet etme, 

gerçekten de işi bırakma veya işte kalmaya karar verme aşamalarından oluşur. 

Hoşnutsuzluk duyguları işi bırakma ve başka bir iş arama düşüncelerini kamçılar. Eğer 

bırakmanın maliyeti yüksekse, birey bu durumda işini tekrar değerlendirir ve işten 

ayrılmak yerine işe geç gelme, devamsızlık, hastalık, pasiflik gibi davranışlar 

sergileyerek doyumsuzluğunu gösterir.  

Đş doyumu, işi bırakmada önemli bir faktör olmakla beraber işten ayrılma üzerinde 

ekonomik durum da önemli bir etkiye sahiptir. Đşsiz kalma olasılığının yüksek olduğu 

durumlarda, çalışanlar işten ayrılmak yerine iş doyumsuzluğuna katlanmayı tercih 

etmektedirler.74 Yani, işten ayrılıp mesleki doyumsuzluk geriliminden kurtulmak 

seçeneğiyle işten ayrılma neticesinde ekonomik sıkıntı çekmek seçeneği arasında kalan 

birey, bu kaçınma-kaçınma çatışmasından, zorunlu olarak, doyumsuzluğa rağmen 

meslekte kalmayı tercih etmektedir.    

Bazen de mesleki doyumu yüksek olan bireyler, yapmakta oldukları işten elde 

ettikleri gelirin düşük olması nedeniyle iş değiştirme eğiliminde olabilmektedirler. 

Nitekim, yapılan bir araştırmada iş doyumunun yüksek olmasına karşın ekonomik 

nedenlerle işten ayrılma eğilimlerinin olabileceği gözlenmiştir.75  Bu da bireylerin işten 

ayrılma eğilimleri üzerinde, ekonomik faktörlerin önemli bir rolü olduğunu 

göstermektedir.  

4.3.Performans 

Đşin yapılması ile onu iyi yaparken mutlu olunup olunmaması arasındaki ilişki 

konusunda çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, performans ile 

mesleki doyum arasında yüksek bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Ancak, mesleki 

doyumun performansı mı yoksa performansın mesleki doyumu mu etkilediği hususunda 

farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Đş doyumunun performansı etkilediğini savunan görüşe 

göre, çalışma gücü yüksek bireylere sahip olmak için öncelikle onların mutlu edilmesi 

gerekir. Performansın iş doyumunu etkilediği iddiasına göre de öncelikle insanlar iyi 

olduklarına inandırılmalıdırlar.  
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Georgopoulos ve arkadaşları tarafından başlatılan, sonradan Vroom, Parter, 

Lawler ve arkadaşları tarafından geliştirilen “beklenti kuramı”nda, iş doyumuna neden 

olan öğeler kadar, iş doyumunun sonuçları üzerinde de durulmuş; doyum ve performans 

döngüsel bir çerçevede incelenmiştir. 

Vroom'a göre, bireyin bir sonuç için istekli olması ve göstereceği çaba ile sonuca 

ulaşacağı beklentisi, onu, o sonucu elde etmeye, yani yüksek performans göstermeye 

itecektir. Böylece doyum sağlanacaktır. Yüksek düzeyde doyum ise, yeni bir döngüdeki 

sonuçları elde etmek için bireyin daha istekli olarak çalışmasını sağlayacaktır.76 

4.4.Yaşam Doyumu 

Đş doyumunu etkileyen bir diğer faktör yaşam doyumudur. Kabannof, iş 

doyumuyla diğer yaşam alanları arasındaki doyum ilişkisini üç farklı kavramla açıklık 

getirmiştir.77 Birincisi “ödünleme”dir. Bir alandaki yüksek doyum, örneğin işle ilgili bir 

doyum, başka bir alandaki doyumsuzluğu telafi edebilir. Đkincisi “taşma”dır. Bir 

alandaki doyum ya da doyumsuzluk diğer bir alana taşabilir. Yani, duygular 

genellendiğinde her iki alanda da doyum ya da doyumsuzluk duyguları yaşanabilir. 

Üçüncü kavram da “segmentasyon”dur. Buna göre de yaşamdaki sosyal deneyimler 

bölümlenir veya kişilerce ayrı tutulur. Yani çalışma ve boş zaman dünyası psikolojik 

olarak birbirinden ayrıdır.78  

Đş çevresinde psikolojik gereksinimlerini tatmin eden kişilerin tatmin 

bulamayanlara göre ruhen daha sağlıklı oldukları belirtilmiştir.  Buna göre işten 

sağlanan doyum ile çalışma hayatı dışındaki diğer yaşam alanlarından sağlanan doyum 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. Netice itibariyle, işten sağlanan doyumu, yaşam 

alanlarının tümünü içeren, yaşam doyumundan ayırmak mümkün değildir. Bir bakıma 

yaşam doyumu, iş doyumunu da içeren daha geniş kapsamlı bir doyum olarak 

algılanmalıdır.79  
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4.5.Ücret 

Ücret iş doyumuyla yakından ilişkili bir kavramdır. Ancak ücret doyumuyla iş 

doyumu arasındaki ilişki tam olarak açıklığa kavuşturulabilmiş değildir. Tütüncü’nün 

yaptığı “Kar Amacı Gütmeyen Yiyecek-Đçecek Đşletmelerinde Đş Doyumunun Analizi”  

çalışmasında üniversite yemekhanesinde çalışan personelin iş doyumları yüksek 

çıkarken ücret doyumlarının düşük olduğu gözlenmektedir. Đşten ayrılıp ayrılmama 

noktasında ücret belirleyici bir etken iken, iş doyumu üzerinde doğrudan bir etkiye 

sahip değildir. Bu da Herzberg’in “koruyucu faktörler” kuramını doğrular niteliktedir.80  

Diğer yandan, yaygın kanıya göre, “insanlar para kazanmak için çalıştıkları” için, 

motivasyon sorununun da ücret artışları, ödüller, primlerle çözülebileceği düşünülür. 

Oysa araştırmalar, asgari geçim şartları sağlandıktan sonra, paranın çalışma güdüleri 

arasında dördüncü sırada olduğunu, insanların öncelikle başarı elde etme, güç sahibi 

olma, ait olma ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını göstermektedir. Buna göre, 

başarı, güç sahibi olma, büyük bir topluluğa ait olma gibi ihtiyaçlar asgari geçim şartları 

sağlanmak koşuluyla paradan önce gelir.81  

Başka bir husus da, paranın tatmin olanakları üzerinde yapmış olduğu etkilerdir. 

Đlk bakışta, sendikalar ve buna benzer işçi örgütleri; iş yavaşlatmalarının ve grevlerinin 

nedenlerini elde edilen maddî çıkarların azlığına bağlarlar. Fakat gerçek neden bu kadar 

yüzeysel değildir. Ücret üzerinde fazlaca durulmasının başka bir nedeni de, insana 

sembolik olarak verdiği ekonomik tatmindir. Psikolojik olarak, insan ne kadar paraya 

sahip olursa, her türlü arzusunu ve ihtiyacını o kadar çabuk gerçekleştireceğini 

düşünür.82 

Diğer yandan ücret durumuyla ilgili olarak şunu belirtmekte fayda vardır: 

Özellikle günümüzde insanlar ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü parayla 

karşılayabilmektedir. Bu yönüyle asgari geçim şartlarının yerine getirilmesi, çoğu 

zaman yeterli olmayabilmektedir. Đstek ve ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda 

içine düşeceği stresle birlikte insanın yaşam doyumunda bir düşme söz konusu 

olacaktır. Böylece doğrudan değilse bile dolaylı olarak ücret ve ekonomik durum iş 
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doyumu üzerinde etkili bir biçimde kendini gösterir. Diğer yandan, yapılan iş 

karşılığında elde edilen gelirin toplumsal bir statü ifade etmesi bakımından da ücret 

önemlidir. Đşten elde edilen gelir, yapılan işin önemine, dolayısıyla da bireyin önemli bir 

iş yapan başarılı bir kişi konumuna yükselmesine işaret etmektedir. Yani burada para 

birey için fizyolojik ya da güvenlik ihtiyaçlarını gidermekten ziyade saygınlık 

gereksinimini tatmin etmede bir araç olmaktadır. 

5. Đş Doyumsuzluğunun Sonuçları 

Çalışanın işine karşı geliştirdiği olumlu düşünce ve tutumlar iş doyumunu; 

olumsuz duygu, tavır ve düşünce içine girmesi ve hoşnutsuzluklar iş doyumsuzluğunu 

ifade eder. 

Đş doyumsuzluğunun sonuçlarıyla ilgili yapılan incelemelere göre, iş doyumunun 

düşük olması ile personel değişim hızı, performansın düşmesi ve işe devamsızlık 

arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca grevler, iş kazaları, sabotajlar gibi 

endüstriyel olayların da iş doyumsuzluğu ile bağlantısı olduğu düşünülmektedir. Ancak 

son yıllarda, personel değişim hızının tek nedeninin iş doyumsuzluğu olmadığı, 

alternatif iş olanaklarının çoğalmasının da işten ayrılmaların önemli bir etkeni olduğu 

görüşü yaygınlaşmıştır. Bu yönü ile bakıldığında, işverenin, çalışanların iş doyumunu 

arttırmak için çok önemli bir nedeni kalmıyor gibi görünse de, iş doyumu düşük olduğu 

halde çalışmaya devam eden personelin, kuruluş ya da kuruma maliyeti, aynı nedenle 

işten ayrılan personelden çok daha yüksektir. Mutsuz çalışanlar, iş arkadaşlarının 

motivasyonunu ve performansını olumsuz yönde etkilemekte ve ortak moralin 

düşmesine neden olabilmektedirler.83 

Đş doyumsuzluğu, çalışan birey için başka iş alternatiflerinin olmadığı durumlarda 

doyumsuz ve verimsiz olarak çalışma durumunda bırakmasının yanı sıra, stres altında 

bırakarak yaşam doyumunun da düşmesine neden olur. Daha ileri boyutta ise, bireyin 

gerek ruh gerekse beden sağlığı üzerinde olumsuz bir etki bırakır ve tükenmişliğe kadar 

varan bir noktaya getirebilir.  

                                                 

83 Türköz, Yeşim, “Bir Özel Hastane Çalışanlarının Kalite Çalışmalarına Katılımı ile Đşe ve Kuruma 

Yönelik Tutumları Arasındaki Đlişki”, http://www.merih.net/m1/wyturk04.htm, 21.11.2005 
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6. Đş Doyumu ile Đlgili Yapılan Çalışmalar 

Konumuzla ilgili değişik iş sahalarında çalışan bireyler üzerinde yapılmış birçok 

araştırma mevcuttur.  

Yaptığımız literatür taramasında, Diyanet Đşleri Başkanlığı çalışanlarıyla ilgili 

olarak, “din görevlerinin sorunlarının” dile getirildiği, “din görevlilerinin din 

eğitimindeki işlevselliğinin” incelendiği çalışmalara rastlanmıştır. Bu çalışmalar 

içerisinde, mesleki doyuma sadece görevlilerin mesleğinden memnun olup 

olmayışlarıyla alakalı bir soruyla değinildiği, din görevlilerinin mesleki doyumlarını 

başlı başına ele alan bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. 

Araştırmanın bu aşamasında mesleki doyumla ilgili, Diyanet Đşleri Başkanlığı 

görevlilerini konu edinen çalışmalar ve bu çalışmalarda ulaşılan bulgulara yer 

verilecektir.  

 “Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri ve Cemaatle Olan Đlişkileri” adlı 

yüksek lisans çalışması Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 

Mehmet Yılgın tarafından yapılmıştır.  

Çalışmada din görevlilerine yapılan ankette önce demografik veriler elde edilmiş, 

daha sonra din görevlilerinin mesleki yeterlilikleriyle beraber din eğitimi alanında 

yaptıkları hizmetler inceleme konusu edilmiştir. Bu bağlamda, din görevlisi-cemaatin 

cami içi ve dışındaki ilişkileri çerçevesinde, vaaz ve hutbelerde cemaatin ilgi duyduğu 

konular ve din görevlilerinin hangi konuları daha çok işleme eğiliminde olduğunu 

ortaya koymaya yönelik bir araştırma yapılmıştır.  

M. Cengiz Yıldız, 1999’da “Din Görevlilerinin Sorunları ve Beklentileri Üzerine 

Sosyolojik Bir Araştırma: Elazığ Uygulaması” başlıklı doktora çalışmasını Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapmıştır. Elazığ örneği olarak yapılan 

çalışma, din görevlilerinin sorunlarını ele almaktadır. Çalışmada din görevlilerin 

mesleki tatminleri, onların sorunlarından biri olarak değinmektedir. Görevden memnun 

olma durumları, yaş, eğitim durumu, kurumda yapılmakta olan görev değişkenlerine 

bağlı olarak incelenmektedir. Đlaveten, din görevlilerinin bazı sorunlarının mesleki 

doyumları üzerindeki etkileri incelenmektedir. Tezde dikkati çeken bazı hususlar şu 

şekilde sıralanabilir:  

Çalışmada din görevlilerine yöneltilen eleştiriler üzerinde durulmuş; eleştiriyi 

yöneltenlerin büyük oranda cami cemaatinden olduğu ifade edilmiştir. Bununla ilgili 
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olarak üst mercilere yapılan asılsız şikâyetlerin de din görevlilerin problemlerinden 

olduğu belirtilmiştir. 

Yapılan işin bilincinde olma din görevlilerinin önemli sorunlarından biridir. Gerek 

meslek seçimi süreci, gerekse görevlinin işi benimseyememe sorunu gibi, kendinden 

kaynaklanan nedenlerle din görevlilerinin “meslek bilinci” problemlerinin olduğu ifade 

edilmiştir.   

Mesleki tatmin, din görevlilerinin sorunlarından birini teşkil etmektedir. Din 

görevlilerinin mesleki tatminleri çeşitli değişkenlere göre incelemeye tabi tutulmuş ve 

şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

- Yapılan işten memnun olma, yaşın ilerlemesine bağlı olarak artış 

göstermektedir.  

- Öğrenim durumunun yükselmesi ile mesleki doyum arasında ters yönde ilişki 

vardır. Bunun nedeni olarak da “eğitim durumuna uygun kadrolara yerleşmemiş 

olma” ifade edilmiştir.  

- Yapılan görev ya da unvan faktörünün mesleki doyum üzerinde belirgin bir 

etkiye sahip olmadığı görülmüştür.  

- Maaşın artmasına paralel olarak mesleki memnuniyet düzeyinin de yükseldiği 

gözlenmiştir.  

- Mesleğin “manevi yönden tatmin edici olması”, en önemli memnuniyet nedeni 

olarak görülmüş; itibar, yeteneği sergileme, güvenlik, cemaat ortamının hoşluğu 

durumları daha sonra gelmiştir.  

- Mesleki memnuniyetsizliğe yol açan faktörler olarak “mesleğin bazı insanlar 

tarafından küçümsenmesi”, “ücretin düşük olması”, “yükselme imkanın az olması”, 

“cemaatle sık sık karşı karşıya gelinmesi” en önemli nedenler olarak ifade edilmiştir.  

Din görevlilerinin mesleki seçimleri ile ilgili sorunlarında, en çok icra etmek 

istedikleri mesleğin “öğretmenlik”, sonrasında “kamu yönetimi ve hukuk”, “doktorluk-

eczacılık”, “serbest meslek” olduğu ifade edilmiştir. Yaş durumunun artmasına bağlı 

olarak da yapılmakta olan işte kalma eğilimin arttığı gözlenmiştir.  

Çalışmada din görevlilerinin meslekten ayrılma ve mesleğini gizleme eğilimleri 

üzerinde durulmuş ve şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 



32 

 

- Yaşın ilerlemesiyle birlikte meslekten ayrılma eğiliminde azalma 

gözlenmektedir.  

- Medeni durum açısından, bekar olanların evlilerden daha çok meslekten ayrılma 

eğiliminde olduğu görülmüştür.  

- Eğitim seviyesi, yapılmakta olan görev ve maaş durumuyla ilgili değişkenler 

bakımından meslekten ayrılma eğilimleri arasında belirgin bir farklılığa 

rastlanmamıştır.  

- Din görevlilerinin %83’ünün mesleğini gizleme eğiliminde olmadığı; buna 

karşılık %17’sinin mesleğini gizleme eğiliminde olduğu gözlenmiştir.  

Çalışmada Diyanetin merkez-taşra teşkilatları üzerinde durulmuş, belli bir 

hiyerarşik yapının gerekli olduğu ifade edilmekle beraber, bunun iletişim sorunlarına 

yol açmasının din görevlilerin için problem teşkil edeceği belirtilmiştir.  

Araştırmada ayrıca, din görevlilerinin sorunlarından biri olarak, kendileri ile ilgili 

mevzuatı bilmemeleri ifade edilmiştir.  

Halkın kuruma bakışının, din görevlilerinin mesleklerine atfettikleri değer 

üzerinde etkili olduğu vurgulanmış, kurumun itibarı oranında din görevlilerinin de 

itibarlı olacağı ifade edilmiştir.   

Çalışmada ekonomik durum ya da gelirin toplumsal konum üzerinde etkili bir 

faktör olabileceğinden söz edilmiş, din görevlilerinin ekonomik durumlarının, 

sorunlarından biri olduğu üzerinde durulmuştur. Din görevlilerinin maaşlarında 

dengesizlik olduğu ve bunun da kendilerinde denksizlik hissine yol açtığı ifade 

edilmiştir.  
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BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

DĐN GÖREVLĐLERĐNDE MESLEKĐ DOYUM 

Diyanet Đşleri Başkanlığı, 3 Kasım 1924’te kurulan, Cumhuriyet tarihinin en 

köklü kurumlarından biridir. 1982 Anayasasının 136. maddesi kurumun anayasal 

dayanağıdır ve şu şekilde ifade edilmektedir: “Genel idare içinde yer alan Diyanet Đşleri 

Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında 

kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda 

gösterilen görevleri yerine getirir.”   

1965 yılında çıkartılan 633 Sayılı Diyanet Đşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 1. maddesinde başkanlığın görevi; “Đslam Dininin inançları, ibadet 

ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet 

yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet Đşleri Başkanlığı kurulmuştur.” 

şeklinde ifade edilmektedir.84 Đlgili yasalardan da anlaşılacağı üzere Türkiye 

Cumhuriyeti’nde din işlerinin yürütülmesinden sorumlu kurum Diyanet Đşleri 

Başkanlığıdır.     

Diyanet Đşleri Başkanlığında çalışan ve fiili olarak din hizmetlerinin 

yürütülmesinde birinci derecede görev alan din görevlileri çalışmamızın evrenini teşkil 

etmektedir.  

Bir dine inanma temel insan ihtiyaçlarından biridir. Belli bir dine mensup olma, o 

dine ait belli ritüelleri yerine getirme temel insan eğilimlerindendir. Din ve tanrı 

inancına sahip olmadığını ifade eden bazı insanlar olsa da bunlar toplum içinde sadece 

istisna olarak yer almıştır. Türkiye Cumhuriyetinde insanların tamamına yakını 

Müslümanlardan oluşmaktadır. Bu itibarla sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 

halkın Đslam dinini öğrenme ve yaşamalarında onlara yardımcı olmak, din işlerini 

yürütmek üzere Diyanet Đşleri Başkanlığı tesis edilmiştir. Đnsanların anlam dünyası için 

önemli bir referans kaynağı olan85 ve insan yaşamında önemli etkileri olan dinin 

                                                 

84 “633 Sayılı Diyanet Đşleri Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun”, md.1, 

www.diyanet.gov.tr, 11.08.2007 

85 Bkz. Bahadır, Abdülkerim, Đnsanın Anlam Arayışı ve Din, Birinci Baskı, Đnsan Yayınları, Đstanbul, 

2002, s.137-158 
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hizmetlerinin yürütülmesi son derece önemlidir. Bu yönüyle, dinle ilgili bir mesleği icra 

etmek de aynı derecede önemlidir.  

Din görevliliği her ne kadar bir meslek olsa ve çalışmamın değişik yerlerinde bir 

meslek olarak mutala edilse de, diğer mesleklerden farlı bir yöne sahiptir. Zira o 

insanlığın manevi yönüyle alakalıdır. Din görevliliği, belli biçimsel davranış ve 

hareketlerden ibaret olmayıp, mesleğini icra edenlerin ona inanma gibi bir zorunluluğu 

vardır. Din görevliliği dışındaki mesleklerde çalışandan istenen şeyler genelde zahiri 

olup bunların yerinde getirilmesi yeterli olurken, din görevliliğinde istenen belli şekilsel 

ritüelleri yerine getirmek yeterli olmamaktadır. Din görevlisinin yaptığı işi gönülden 

yapma gibi bir zorunluluğu vardır. Din görevlileri, diğer meslek alanlarından farklı 

olarak görevlerini yaparken aynı zamanda Allah’a karşı olan ibadet görevlerini de 

yerine getirmek durumundadırlar. Halk arasında “hem dünyasını hem ahretini 

kurtarmak” diye ifade edilen bu durumun, manevi sorumluluk olarak farklı bir boyutu 

daha bulunmaktadır. Diğer meslek alanlarında görevin iyi yapılmaması durumunda her 

ne kadar Allah’a karşı bir sorumluluk söz konusu olsa da, bu durum din görevinde daha 

bariz olarak kendini gösterir.  Öte yandan din görevlileri devletin kendilerine yüklediği 

görevle sınırlı olmayıp inandıkları dinin yükümlü kıldığı tebliğ vazifesi, iyiyi tavsiye 

edip kötülükten sakındırma mücadelesi sorumluluğuyla da karşı karşıyadır. Diğer 

meslekler yaşamın bir yönüyle ilgiliyken din hizmeti hayatın tümünü kuşatan bir 

özelliğe sahiptir. Yani din görevliliği mesleğinde, diğer çalışma alanlarından farklı 

olarak, birey üzerinde manevi bir baskı ve sorumluluk vardır. Bu yönüyle, diğer 

mesleklerden daha farklı bir özellik arz eder.  

Manevi yönüyle alakalı olan bu farklılıklarıyla beraber, din görevliliğinin icrası da 

diğer iş alanlarından farklı özellik gösterir. Din görevlileri, özellikle cami görevlileri 

için, belli bir mesai söz konusu değildir. Din görevliliği mesleğini seçen bir kişi, toplum 

içinde din görevlisi rolünü sürekli oynamak zorundadır. Yani insanların gözü daima bu 

mesleği icra eden kişilerin üzerinde olur. Bu münasebetle din görevlileri devamlı 

toplumsal bir baskı altında bulunurlar ve yaşamın her alanında hal ve tavırlarına daha 

çok dikkat etmek durumundadırlar.  

Diğer taraftan cami görevlileri olan imam-hatip ve müezzin-kayyımların günün 

tamamına yayılan mesaileri söz konusudur. Bu görevlilerin günün tamamında görev 

başında olduklarını ifade etmek yanlış olmaz. Özellikle kırsal kesimde görev yapanlar 

gece-gündüz her an kendilerine ihtiyaç duyan halkın çağrısına uyar. Cami görevlileri 
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açısından günün tamamına yayılan mesai sürelerinin, resmi tatillerde izinli olmamanın, 

haftalık izinleri tam kullanamamanın, sürekli görev mahalline bağlı kalıp yaşamın diğer 

alanlarına vakit ayıramamanın doğurduğu bazı problemler de söz konusudur.  

Din görevlilerinin mesleki açıdan tatminkar olmaları din hizmetlerinin verimliliği 

açısında önemlidir. “Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder.” atasözünde, 

hastalığa teşhis koymada ve tedavide yetersiz olan bir doktorun hastayı iyileştirecek 

yerde daha kötü ettiğine; insanlara din anlamında yardımcı olamayan, onları 

aydınlatamayan, mesleki açıdan yetersiz bir din görevlisinin de onları doğru yolu 

gösterecek yerde yanlış yönlere ileteceğine işaret vardır. Atasözünde “yarım hoca” 

olarak ifade edilen din görevlisinin iki yönünden söz etmek gerek: Birincisi; mesleki 

bilgi ve beceri anlamında yetersizlik. Bu durumda, görevli, mesleğini hakkıyla icra 

etmede zafiyet gösterir. Đnsanların dinlerini yaşamalarında ve aydınlanmalarında 

yetersiz kalır. Bazı durumlarda onlara doğru bilgi veremediğinden onların din 

anlamında yanlış yapmalarına sebep olabilir. Bu yönüyle din görevlilerin mesleki 

donanım açısından yeterli olmaları son derece önem arz etmektedir. “Yarım” olmanın 

ikinci yönü, mesleki doyum anlamında yetersizliktir. Mesleki açıdan tatminsizlik içinde 

olan çalışan, görevini hakkıyla yerine getiremez. Görev, özellikle dini görev, gönülden 

sevgiyle yapıldığında daha verimli olur. Yukarıda da ifade edildiği gibi, din görevi, 

sadece belli şekilsel ritüellerin yerinde getirilmesinden ibaret değildir. Bu itibarla, din 

görevlilerinin halkın dinlerini iyi yaşaması noktasında onlara yardımcı olmak üzere 

mesleki bilgi ve beceriye olması kadar, mesleki doyuma da ihtiyaçları vardır.  

1.Diyanet Đşleri Başkanlığında Çalışan Din Görevlileri 

Din hizmetlerinin yürütülmesi ve insanların din konularında aydınlatılması, 

Diyanet Đşleri Başkanlığının aslî görevlerindendir. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi için 

kurulmuş olan teşkilatın idare ve din hizmetleri gibi sınıfları bulunmaktadır. Din 

hizmetleri sınıfı, kurumun görünen yüzüdür. Zira halkla birebir muhatap olan personel 

bu sınıftadır.  

Halkı dini konularda aydınlatma görevi olan müftü ve vaizler; insanların 

ibadetlerinde onlara yardımcı olan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar ve gençlerin dini 

eğitim almasında etkin rol oynayan Kur’an kursu öğreticileri, din hizmetlerinin 

yürütülmesinde ön plana çıkmaktadır.  
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Görev yeterliliği açısından, eğitim düzeyi olarak, müftülerden yüksek okul 

bitirmiş olma, eğitim merkezi mezunu olma ya da doktora yapmış olma ve görevde 

yükselme sınavına katılıp başarılı olma şartları aranır. Görevde yükselme sınavına 

katılabilmek için de belli bir süre vaiz olarak görev yapmış olmak gereklidir. Vaiz 

olarak görev yapabilmek için de müftülükte aranan şartlar geçerlidir. Kur’an kursu 

öğreticisi olabilmek için ise imam-hatip lisesi ya da ilahiyat fakültesi bitirmiş olmak 

gereklidir. Đmam-hatip olarak görev yapabilmek için de en az imam-hatip lisesini 

bitirmiş olma ya da ilahiyat fakültesi mezunu olma şartı aranır. Müezzin olabilmek için 

imam-hatip lisesini bitirmiş olma ya da başka bir liseyi bitirenler için hafız olma şartı 

aranır.  

Müftüler esas itibariyle idari görevli olmakla beraber, diğer idari görevlerden 

farklı olarak halkın içinde olan kimselerdir. Bu görevliler, il ve ilçelerde amir 

konumunda bulunup, Diyanet Đşleri Başkanlığının taşra teşkilatında, din hizmetlerinin 

yürütülmesinden sorumlu olmaktadır. Vaiz olmayan yerlerde vaaz ve irşat görevini 

yürütürler. Aynı zamanda halktan gelen dini sorulara cevap vermek, onların dini 

sorunlarının çözümünde yardımcı olarak, fetva vermek suretiyle doğrudan din 

hizmetlerine katılırlar. Kısaca müftüler, bulundukları birimde ifa edilen bütün din 

hizmetlerinden, bunların tertiplenmesi ve yürütülmesinden sorumlu kimselerdir.86  

Vaizler irşatla yükümlü din görevlileridir. Vaizler, görevli bulundukları il veya 

ilçelerde başta camiler olmak üzere ceza evleri, çocuk ıslah evleri, güçsüler yurdu, 

hastaneler, öğrenci yurtları ve fabrikalarda vaaz ve irşat görevini icra ederler. Camilerin 

denetimi müftülüklerde olduğu için buralar zorunlu görev alanı olmakla beraber, anılan 

diğer yerlerde ilgili kurum ya da kuruluşun talebi doğrultusunda vaaz veya din dersi 

hizmeti verilir. Bunların yanı sıra vaizler, ihtiyaç olması durumda, Kur’an kursları ve 

hizmet içi eğitim kurslarında da öğretici olarak görevlendirilir. Ayrıca vaizler 

müftülüklerde halktan gelen soruları cevaplayıp fetva hizmetlerinde bulunurlar.87 

Kur’an kursu öğreticileri bağlı bulundukları müftülüklerin bünyesinde mevcut 

Kur’an kurslarında din eğitimi hizmetinde bulunurlar. Görevleri Kur’an’ı yüzünden 

okumayı öğretmek, ezberlerin düzgün bir şekilde olmasını sağlamak, hafız yetiştirmek, 

talebelere iman, ibadet, ahlak konularında dini bilgiler vermek olarak ifade edilebilir. 

                                                 

86 “Diyanet Đşleri Başkanlığı Yönergeleri”, md. 90, www.diyanet.gov.tr, 12.08.2007 

87A.g.y, md. 95 
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Ayrıca, görevli bulundukları kursların hizmetlerinin yürütülmesinde etkin rol oynarlar. 

Bunların yanı sıra çeşitli gün ve gecelerde kendilerine verilen görevi yerine getirmenin 

yanı sıra müftülükçe verilen diğer görevleri de yerine getirirler.  

Đmam-hatipler cami görevlileri olup, bulundukları camilerde namaz kıldırmak, 

hutbe okumak, insanlara dini konularda yardımcı olmak gibi görevleri yerine getirirler. 

Bunların dışında cemaati dini konularda aydınlatmak, dini gün ve gecelerde verilen 

görevleri yapmak, vakit namazlarında Kur’an okumak, isteyen insanlara Kur’an 

öğretmek, yaz kurslarında çocuklara Kur’an öğretmek, camide yardım toplama 

faaliyetlerinde bulunmak, medeni kanuna uygun yapılan nikahtan sonra dini 

merasimleri icra etmek gibi bir dizi görevi daha yerine getirirler. Đmam-hatipler görevli 

bulundukları caminin bakımı, temizliği ve korunmasından da sorumludurlar.88 

Müezzinler camilerin açılıp kapatılması, vakitlerde ezanların okunması, vakit 

namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarında ibadetin gerektirdiği her 

türlü müezzinlik hizmetlerinin yapılması, salâ verilmesi, mukabele okunması gibi 

faaliyetler başta olmak üzere caminin bakımı, temizliği, ses cihazlarının bakımı ve 

korunması, demirbaş eşyasının bakımlarının yapılması gibi görevleri icra ederler.89  

Yukarıda din görevlilerinin başlıca görevleri ifade edildi. Bu sayılanlara ilave 

olarak din görevlerinin yönergelerde belirtilen bazı görevleri de bulunmaktadır ki bu da 

geniş bir görev yelpazesinin varlığını göstermektedir.   

2.  Din Görevlilerinde Mesleki Doyumu Etkileyen Problemler 

Din hizmetleri mesleğini icra eden görevlilerin mesleki memnuniyet ve 

performanslarını etkileyen çeşitli problemler söz konusudur. Bu problemler, birçok 

meslek dalında görülmesi muhtemel sorunların yanı sıra din görevlisi olma ya da dini 

görev icra etmekten kaynaklanan sorunlar olabilir. Ele alınan problemler her ne kadar 

farklı başlıklar altında bulunsa da bunların birbirleriyle alakaları göz ardı edilmez. 

Örneğin, ekonomik problemler itibar sorununda etkili faktörlerden biri olabilmektedir. 

Aynı şekilde, bu iki problem din görevlisinin mesleği benimsememe sorununa yol açan 

faktörlerden biri olabilir.  

                                                 

88 “Diyanet Đşleri Başkanlığı Yönergeleri”, md. 106 

89 A.g.y, md. 107 
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Burada, din görevlilerinin problemleri çerçevesinde ele alınan hususların Diyanet 

Đşleri Başkanlığı’nı baştan sona kapsadığını, bunların her birim ve her görevli için genel 

geçer birer problem olduğunu düşünmenin sosyal bilimlerin mantığı açışından doğru 

olmadığının bilinmesinde fayda vardır. Đfade edilen sorunlar, her birim ve herkes için 

geçerli olmamakla beraber, genel olarak birçok din görevlisinin yaşadığı ve dile 

getirdiği problemler olarak görülmeli ve bu çerçevede değerlendirilmelidir.     

2.1. Özlük Hakları ve Maaş Problemi 

Özlük hakları, kamu görevlisinin bir anlamda işverenle yapmış olduğu sözleşme 

mahiyetinde olan “devlet memurları kanunu” ya da “yönetmelik”lerle kendine tanınan 

bir takım haklar olarak ifade edilebilir. Özlük hakları, çeşitli hallerde çalışanın 

durumuyla ilgili hususları düzenlemekle beraber onun işten sağladığı gelir durumu ya 

da aylık maaş durumunu da ifade eder.  

Özlük haklarındaki yetersizlik, din görevlilerinin önemli sorunlarından biridir. 

Zira devletin diğer kurumlarında çalışan kamu görevlilerine kıyasla, din görevlilerinin 

özlük hakları daha kısıtlıdır. Mesela, diğer kurumlarda, yapmakta olduğu işle ilgili bir 

yüksek okul bitiren bir çalışanın aylık maaşında belirgin bir artış olurken, Diyanet Đşleri 

Başkanlığında çalışan bir memurda böyle bir artış gözlenmez. Bitirilen yüksek okulun 

bölümü ne olursa olsun eşit bir şekilde cüzi bir artış meydana gelir.  

Özlük haklarıyla ilgili problemlerin sebeplerinden biri olarak “Diyanet Đşleri 

Başkanlığının”  teşkilat yasasının bulunmayışını ifade etmek mümkündür. Kurum 1924 

yılında kurulmuş, yeri “anayasa” ile belli olmasına rağmen ihtiyaçlarını karşılayacak 

tam teşekküllü bir teşkilat yasasından yoksundur.  

2.2. Mesken ve Barınma Problemi 

Mesken ve barınma probleminin esasen, istisnaları bir tarafa bırakmak kaydıyla, 

tüm kamu görevlileri için önemli bir sorun olduğunu ifade etmek mümkündür. Kamu 

görevlisi ülkenin herhangi bir şehrinde, o şehrin de belli bir semtinde ikamet etmek 

zorundadır.  

Aynı zorunluluk din görevlileri için, özellikle de imam-hatip ve müezzin-

kayyımlar için, daha belirgin bir şekilde söz konusudur. Zira bu görevliler belli bir 

caminin görevlisi olup, çalışma saatleri günün tamamını kapsayacak şekilde geniştir. 

Cami görevlilerinin çalışma saatleri herhangi bir şekilde belirtilmemiş, namaz kıldırma 
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ve müezzinlik yapmanın dışında değişik görevler kendilerine yüklenmiştir. Belli bir 

mesafeden iş yerlerine gidip gelme imkanı olmadığından bu kişiler camilerine yakın bir 

yerde iskan etmek zorundadırlar. Bazı camilerde lojman ile sorun aşılmış olsa da birçok 

camide bu sorun aşılabilmiş değildir. Camininin bulunduğu semtte ev kiralarının yüksek 

olma durumu ya da bazı köy-kasaba veya küçük ilçe gibi yerlerde kiralık ev bulmanın 

zorluğu göz önüne alındığında, din görevlilerinin mesken ve barınma sorunları belirgin 

bir şekilde fark edilir.  

2.3. Đtibar Problemi 

Din ya da din görevliliği esas olarak itibarı yüksek bir alandır. Bununla beraber 

din görevlilerinde çeşitli nedenlerle konumlarının itibarlı olmadığı ya da hak ettikleri 

itibarı görmedikleri şeklinde bir izlenim oluşmaktadır.  

Ankette, açık uçlu soruya verilen cevaplarda, bazı din görevlileri; “devlet”, 

bazıları “halk”, bazıları da “kurum” tarafından kendilerine yeteri kadar değer 

verilmediğini, itibar gösterilmediğini ifade etmişlerdir. 

Devletin din görevlilerine itibar etmediği düşüncesinde, Diyanet çalışanlarıyla 

diğer kurumlar arasındaki farklılıklar, özlük hakları ve maaşlarındaki düşüklüğün etkili 

olduğu söylenebilir. Örneğin, meslek lisesini bitiren bir kişinin devletin diğer 

kurumlarında çalışması durumunda maaşına ilave bir tazminat alması söz konusudur. 

Fakat imam-hatip lisesi bir meslek lisesi olarak kabul edilmesine rağmen, bu liseyi 

bitirip kendi mesleğinde çalışan Diyanet görevlileri için böyle bir tazminat söz konusu 

değildir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, ilahiyat fakültesini bitiren bir din görevlisinin 

maaşındaki iyileşmeyle ilahiyat dışından herhangi bir fakülteyi bitiren bir görevli 

arasında Diyanette hiçbir farklılık yoktur. Bununla beraber, son dönemlerde, din 

görevlilerinin yetiştiği okullar olan imam-hatip lisesi ve ilahiyat fakültelerine yönelik 

kısıtlayıcı politikaların da din görevlilerinde, devletin kendilerine itibar göstermediği 

şeklinde bir izlenim oluşmasında etkili oluğu düşünülmektedir.  

Halk nazarında din görevlilerinin itibarının düşmesiyle ilgili olarak birçok 

faktörden söz edilebilir. Bunlardan birisi, din görevlilerinin maaş sınıfı ya da ekonomik 

durumlarıdır. Yapılmakta olan işin getirisi, aynı zamanda o işin itibarı hakkında da fikir 

vermektedir. Getirisi yüksek bir mesleği icra eden bir kişi ile kazancı düşük bir mesleği 

icra eden birinin halk içindeki prestiji aynı olmamaktadır.  
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Öte yandan, maaşı yetersiz gelen bazı din görevlileri, geçimlerini sağlayabilmek 

için mesleği dışında kendine gelir sağlayacak başka alanlara yönelebilmektedirler. Bazı 

din görevlileri ek iş yapmakta, çoğu zaman başkalarının yanında hizmet görmekte, bu 

da onların din görevliliğinin ağırlığı karşısında itibarlarını zedelemektedir. Bazı din 

görevlileri ticaret vb. işlerle meşgul olup tam olarak kendilerini mesleklerine 

verememekte ya da cemaati ile müşteri-satıcı ilişkisi içine girebilmektedirler. Bu gibi 

durumlar görevliye olan bakış açısını değiştirmektedir.  

Din görevlilerinin saygınlığını zedeleyen en önemli hususlardan biri de kuşkusuz, 

ücret mukabilinde yapılan bazı dini merasimlerdir. Cenaze işleri, hatim ve mevlit 

okuma gibi bazı merasimler cami görevlileri vasıtasıyla yapılmakta ve kendilerine 

bunun mukabilinde cüzî bir ücret ödenmektedir. Din görevlilerinin yaptığı bu hizmetler 

karşısında para alan bir konumda olması saygınlıklarını azaltıcı bir rol oynamaktadır.  

Din görevlileri halk içinde çoğu zaman cenaze yıkama ve sonrasındaki 

merasimlerde ihtiyaç duyulan kişiler olmakta, sadece bu hususlarda fonksiyon icra 

etmektedir. Bu da onların asıl görevi olan din hizmetlerini yürütülmesinde rol alma, 

insanları din konusunda aydınlatma görevlerinin geri planda kalmasına sebep 

olmaktadır. Cenaze yıkayıcısı olarak görülmek de din görevlilerinin saygınlığını 

zedeleyici bir faktör olmaktadır.  

Din görevlilerinin, genel olarak, bir imaj sorunundan söz etmek mümkündür. 

Yukarıda sayılan bazı sebeplerin yanı sıra basın-yayın organlarında din görevlileriyle 

ilgili çizilen olumsuz tablolar, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oynayan din 

adamı tiplemeleri, din görevlilerinin imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla 

beraber halk içinde yaygınlık kazanmış, “hocaların çok yemek yediği, yemeyi sevdiği, 

bedavacı olduğu vb.” gibi ve burada ifade edilmesi uygun olmayan bazı mesel ve 

fıkralar, din görevlilerinin ağırlığını azaltan, itibarını zedeleyen faktörler olarak ifade 

edilebilir.   

Öte yandan, din görevlilerinin itibarındaki azalma nedenlerinden biri olarak 

sekülerleşmeden söz edilebilir. Zira insanlar dine ihtiyaç duyduğu oranda din 

görevlisine ihtiyaç duyar. Günlük yaşamı içerisinde dine çok fazla ihtiyacı olmadığını 

düşünen insanlar, tabi olarak din görevlisini sadece cenaze vb. merasimlerde 

hatırlayacak ve o oranda saygınlık duyacaktır.  
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Burada din görevlilerinin halkın ihtiyaçlarına çoğu zaman cevap veremeyişi 

faktörünü de göz ardı etmemek gerekir. Din işlerinin yürütülmesinden sorumlu Diyanet 

çalışanları, bazı insanların dini ihtiyaçlarını doyurmada yetersiz kalabilmektedirler. 

Neticede bu kişiler, başka arayışlar içine girmekte, çeşitli cemaatler aracılığıyla tatmin 

aramaya yönelmektedir. Din görevlisinin yetkinlik ve etkinliğinin yetersiz olması, bir 

bakıma onun itibarını azaltıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Diğer taraftan bazı din görevlileri bağlı bulundukları kurum olan Diyanet Đşleri 

Başkanlığı’nın kendilerine itibar etmediğini, yeterince değer vermediğini ve sahip 

çıkmadığını da düşünebilmektedirler. Bu şekilde bir düşüncede, merkez ve taşra 

teşkilatı arasındaki bazı haklarla ilgili uçurumun, yöneticilerin çalışanların özlük 

haklarının iyileşmesi yönünde bir çabalarının bulunmadığı şeklindeki görüşün etkili 

olduğu söylenebilir.  

2.4. Đzin Kullanma, Tatil ve Çalışma Saatleri Problemi 

Kuşkusuz din görevlilerinin en önemli sorunlarından biri de izin kullanma, resmi 

tatiller ve çalışma saatleridir. Cami görevlilerin dışındaki çalışanlarda izin ve tatiller 

fazla sorun olmamakla birlikte, cami görevlileri için önemli bir problemdir. Zira cami 

hizmetleri kesintisiz devam etmeyi gerektirir. Cami görevlisi izin almak istediğinde 

camideki görevi ifa edecek ehil birini bulma sorunu ortaya çıkar. Cami görevliliği 

dışındaki çalışma sahalarında genel olarak böyle bir sorun yaşanmazken bu sahada 

çalışanlar yıllık yasal izinlerini kullanmada bile sıkıntı yaşayabilmektedirler.  

Öte yandan çeşitli dönemlerde, özellikle diğer kamu çalışanlarının yıllık izinlerini 

kullandığı dönemlerde, yaz mevsiminde, din görevlilerinin izinlerine kısıtlama getirilir. 

Yaz döneminde camilerdeki yaz kursları nedeniyle, ramazan aylarında hizmetlerin 

aksamaması için, seçim öncesi dönemlerde seçim yasakları kapsamında, din 

görevlilerinin, zorunlu haller dışında izin kullanmaları kısıtlanır.  

Yıllık izin kullanımı dışında, resmi tatil olarak ilan edilen dini ve milli 

bayramlarda din görevlilerinin mesaisi devam eder. Yani din görevlileri diğer kamu 

görevlilerinin yararlandığı resmi tatillerden yararlanamazlar. Eğer bu dönemlerde tatil 

yapmayı isterlerse amirinin onayıyla yıllık izninden kullanmak durumundadırlar. 

Çalıştıkları resmi tatillerde, diğer kurumlarda olduğu gibi, kendileri için her hangi bir ek 

ödenek söz konusu olmaz.  
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Cami görevi, namaz vakitlerine bağlı olarak günün tamamına yayılan bir özellik 

gösterir. Bu durumda cami görevlisinin mesaisinin günün tamamını kapsadığını ifade 

etmek yanlış olmaz. Herhangi bir köyde, kasabada, mahallede din görevlisine ihtiyaç 

duyulması durumunda cami görevlileri hemen hazır olarak insanların ihtiyaçlarına 

koşarlar. Diğer çalışma alanlarında olduğu gibi saatleri belirlenmiş bir mesai söz konusu 

değildir. Bununla beraber kendilerine ek mesai ücreti ödenmemektedir. Aynı şekilde 

haftada bir gün tatil yapmalarına rağmen din görevlilerinin çalıştıkları altıncı gün için 

de herhangi bir ödenek söz konusu olmaz.  

Din görevlilerinin izin kullanımıyla ilgili sorunları sadece kendilerine tanınan 

yasal haklarla ilgili olmayıp, zaman zaman cemaatle çatışmalara da yol açabilmektedir. 

Özellikle cami görevlisinin izinli olduğu zamanlarda caminin boş kalması durumunda, 

cemaatin tepkisine yol açmakta bu da imam-cemaat çatışmalarına zemin hazırlayıcı bir 

etken olmaktadır.  

2.5. Yönetim Problemleri 

Bu başlık altında, çalışanlarla yönetim birimleri arasındaki çatışmalara 

değinilecektir. Çalışanlar, din hizmetlerinin fiili yürütücüleri olarak ifade ettiğimiz 

sınıfı, yönetim birimleri de genel idare hizmetlerinde çalışanları ifade etmektedir.  

Yönetim problemi olarak ifade edilen hususlardan biri, adalet hususu ve çalışanlar 

arasında ayrımcılık yapılmasıdır. Belli bir alanda aynı işi yapan çalışanlar kendilerini 

diğerleriyle kıyaslar ve onlarla aynı muameleyi görmek isterler. Đşe aynı katkıyı 

sağlayan bireylerin farklı bir muamele ile karşılaştığı düşüncesi onların adalet duyguları 

üzerinde incitici bir etki meydana getirir. Çalışanlar arasında ayrımcılık olduğu 

düşüncesi, onların mesleki tatminleri üzerinde olumsuz bir etki meydana getirir. Böyle 

bir durum kişinin işiyle ilgili motivasyonunu söndürdüğü gibi zamanla işinden 

soğumasına da neden olabilir.  

Din görevlilerinde, çalışanlar arasındaki performans değerlendirme farklılıkları ya 

da çalışan-yönetici arasındaki iletişim çatışmaları, idarecilerin adil olmadıkları şeklinde 

bir düşünceye yol açabilmektedir. Yöneticilerin, aynı işi aynı şekilde yapan bireylerden 

bazılarına çeşitli nedenlerle daha iyi muamelede bulunup onların bir takım hatalarına 

göz yumarken diğerlerine aynı yakınlığı göstermeyip hatalarını hemen cezalandırması, 

onların adil olmadığı ve ayrımcılık yaptığı şeklindeki düşünceleri güçlendirir. Bazı 

çalışanların gayretleri her zaman gözetilirken bir kısmının başarılarının görmezden 
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gelinmesi de aynı şekilde ayrımcılık fikrini pekiştirir. Kendisiyle aynı gayreti ya da 

daha azını gösteren bir görevlinin taltif edildiğini gören din görevlisi aynı muameleyle 

karşılaşmadığını fark ettiğinde yöneticileri ve işiyle ilgili tutumlarını yeniden gözden 

geçirme ve yeni bir tavır takınma cihetine gider.  Bu durum çalışanlar arasında 

huzursuzluğa da yol açar.90  

Din görevlilerinin yönetim sorunlarında biri olarak takdir edilmeme durumu ifade 

edilmektedir. Beğenilmek ve takdir edilmek temel insan ihtiyaçlarından biridir.91 

Đnsanlar, genel olarak, iyi şeyler yaptıklarında veya işini iyi yaptıklarında bunun 

başkaları tarafından fark edilmesini ve takdir edilmesini beklerler.  

Çalışanlar açısından takdir edilme, iyi icra edilen bir mesleğin neticesinde elde 

edilen bir ödül olmaktadır. Bu doğrultuda, devlet memurlarıyla ilgili mevzuatta, başarılı 

olan ya da işini iyi yapan çalışanlara yönelik, teşekkür-takdir belgesi verme, terfi 

ettirme, ikramiye verme gibi takdir ve taltife yönelik bazı ödüller söz konusudur. Bunun 

yanı sıra performans değerlendirme sonucunun göstergesi olan sicil notları da takdir 

etmenin bir ifadesidir.  

Ödüllendirilen davranışların tekrarlanma ihtimali daha yüksektir. Çalışanların 

işini iyi yaptıkları durumlarda, bunun yöneticiler tarafından fark edilip takdir edilmesi 

onları başarı yönünde daha çok güdüler. Takdir edilmeyen ve ödüllendirilemeyen 

davranışlar, devam edici bir özellik göstermez. Beklentileri gerçekleşmeyen birey 

zamanla bıkar ve işinde gevşer.92  

Modern yönetim teorilerinde esas olarak çalışanların görevlerini iyi yaptıkları ve 

takdir edilmeyi hak ettikleri üzerinde durulur.93 Görevlilerin başarılarının görmezden 

gelinip, başarısızlıklarının ya da bazı kusurlarının hemen cezalandırılması cihetine 

gidilmesi bir yönetim zafiyeti olup, çalışanların mesleki tatminleri üzerinde olumsuz 

etki bırakan bir faktördür.  

Çalışanları çeşitli korkularla tehdit edip, bazı cezalarla onların görevlerini 

yapmalarını sağlamak da bir yöntem olabilir. Ancak bu, başarılı bir yönetim biçimi 

                                                 

90 Erel, Derya, “Başarım Değerlemede Adalet ve Đşgörenlerin Doyumu”, www.deryaerel.com, 18.02.2006 

91 Cüceloğlu, Đnsan ve Davranışı, s. 236 

92 Baymur, a.g.e, s.162-166 

93 Sabuncuoğlu-Tüz, a.g.e., s.25-27 
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değildir. Aksine, çalışanlarda değersizlik hissine, işini sevmeden yapmaya, tatminsizliğe 

ve tükenmeye sebep olur.  

Bir diğer sorun da din görevlilerinin, kurumlarında katı bir hiyerarşinin 

bulunduğunu ve kurumları ya da yöneticileri tarafından kendilerine değer verilmediğini 

düşünmeleridir. Amir-memur arasında ya da yönetim kademeleri arasında belli bir 

mesafenin bulunması gerektiği muhakkaktır. Ancak bu birimler ya da kişiler arasındaki 

ilişki, yetişkin bireyler şeklinde olmalıdır. Çalışanların amirlerinden korktuğu katı 

hiyerarşik yapılarda, yani korkutmaya dayalı yönetim modellerinde, iletişim sorunları 

baş gösterir.94 Bu da sorunların çözüme kavuşmadığı, güvensiz ve sağlıksız bir çalışma 

ortamı meydana getirir.  

Amirleriyle aralarında aşılmaz uçurumlar bulunan, kendileriyle sağlıklı ve güvenli 

bir iletişim ortamı bulamayan, kendisine yetişkin bir insan muamelesi yapılmayan din 

görevlisi, doğal bir sonuç olarak değersizlik duygusuna kapılır.  

Çalışma ortamındaki bu olgunun temelinde kişilerin yetişme biçimlerinin de etkili 

olduğunu ifade etmek mümkündür. Zira aileden başlayarak Kur’an kursu, imam-hatip 

lisesi dönemlerinde sürekli olarak eleştirilen, suçlanan, hataları hemen cezalandırılırken 

başarıları normal görülüp takdir edilme gereği duyulmayan bireylerin, sonraki 

yaşamlarındaki iletişim ve ilişki biçimleri aynı tarzda devam etme eğilimi gösterir. Bu 

kişiler çalışma yaşamlarında, genel olarak, amir rolünde bulunduğunda eleştiren, 

suçlayan, yetkilerini korku salarak kullanan bir kişi olarak idare etme; memur rolünde 

bulunduğunda ise yetişme döneminden gelen endişelerini devam ettirme, her an için 

suçlanma ve savunma durumda bulunan bir kişi olarak görevini yapma eğiliminde 

olur.95  

Özellikle müftülük daireleri dışında çalışan görevlilerin karşılaştığı problemlerden 

biri, daire çalışanlarının kaba davranışlarıyla karşılaşmak ve saygı görmemektir. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, yetişme biçimiyle ilişkilendirilebilecek bir husus 

olarak, esasen aynı konumda bulundan daire çalışanları, daire dışındaki görevlilere karşı 

kendilerini bir üst rütbede görme eğilimi gösterebilmekte bu tavırlarını davranışlarına 

                                                 

94 Cüceloğlu, Doğan, Yeniden Đnsan Đnsana, Yirmi Dokuzuncu.  Basım, Remzi Kitabevi, Đstanbul, 2002, 

s. 154-156 

95 Bkz, Cüceloğlu, Doğan, Đçimizdeki Çocuk, Otuz Birinci Basım, Remzi Kitabevi, Đstanbul, 2002, s. 95-

100, 127-139 
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aksettirebilmektedirler. Dairede bulunma sebebi din görevlilerine hizmet etmek olan 

daire çalışanlarının bu tavırları, din görevlilerinde huzursuzluğa yol açabilmekte, daire 

dışında çalışan görevlilere değer verilmediği hissine neden olabilmektedir.96   

Din görevlileri diğer alanlara nazaran sürekli halkın içinde hizmet görürler. Bu 

münasebetle çoğu zaman haklı ya da haksız eleştirilerin ve şikayetlerin hedefi 

olmaktadırlar. Özellikle cami görevlileri hakkında yapılan şikayetler, bazen haklı 

gerekçelere dayansa da bazı durumlarda haksız gerekçelere dayanabilmektedir. Bu 

şikayetler bazı durumlarda kişisel husumetlerden kaynaklanan asılsız ihbarlar şeklinde 

olabilmektedir.97 Ya da bazı küçük yerleşim yerlerinde din görevlisi yerli halkın kendi 

arasındaki kutuplaşma ya da çekişmelerin ortasında kalabilmekte, bunlardan biri 

tarafından hedef olabilmektedir. Çoğu durumda amirler bu ve benzeri şikayetlerin 

farkında olsa da bazen görevli haksız bir şekilde töhmet altında kalabilmektedir. Her ne 

kadar bu tür şikayetler neticesinde herhangi bir ceza terettüp etmese de amir-memur 

arasında sorunlara yol açabilmekte, amirin zihninde çalışanla ilgili, haksız yere, 

olumsuz izlenimler oluşabilmektedir.    

Bir yönetim sorunu olarak din görevlilerinin dikkat çektiği diğer husus da Diyanet 

Đşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatları arasındaki farklılıklardır. Burada, 

merkez teşkilatının yapı bakımından olduğu gibi, bazı haklar bakımından da taşra 

teşkilatından farklı bir konumda olduğu, iki teşkilat arasında bir uçurum bulunduğu 

ifade edilmektedir. Din hizmetlerinin fiili yürütücüsü konumunda olan görevliler, 

çalışanlara sağlanan çeşitli imkanlardan, daha ziyade merkez teşkilatındaki görevlilerin 

yararlandığı algısına sahiptirler. Bu durum da kurumun çalışanlarına sahip çıkmadığı, 

kendilerine değer vermediği şeklinde bir hisse yol açmaktadır.  

2.6. Mesleki Problemler 

Din görevlilerinin mesleki problemleri başlığı altında, mesleği benimseme 

sorunları, mesleki yeterlilikleri, işin kendisinden kaynaklanan bazı sorunlar gibi 

hususlara değinilecektir.   
                                                 

96 Bkz. Gençtan, “Toplumumuz Bireylerinde Gözlenen Kimlik Bunalımında Geleneksel Otorite 

Örüntüsünün Etkileri”, TODAĐDE, Ankara, 1980, s.211-219; Tınaz, Pınar, Đşyerinde Psikolojik Taciz 

(Mobbing), Birinci Basım, Beta Basım Yayım, Đstanbul, 2006, s.79-85 

97 Yıldız, M.Cengiz, Din Görevlilerinin Sorunları ve Beklentileri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: 

Elazığ Uygulaması, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), FÜ Sos.Bil.Enst.,  Elazığ, 1999,  s.166  
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Çalışanlar arasında en önemli kabul edilebilecek sorunlardan biri işi benimseme 

ve mesleki bilinç eksikliği problemidir. Mesleki tatmin açısında işi benimseme ve 

sevme son derece önemlidir. Zira mesleki doyumun ilk şartı yapılan işi benimsemek ve 

işin öneminin bilincinde olmaktır.98 Hatta benimseme ve sevginin olmadığı bir durumda 

mesleki tatminden söz edilmesi mümkün değildir.  

Mesleği benimseme sorunu, işin başlangıcı aşamasında istenilen bir iş 

olmamasının yanı sıra, sonradan gelişen çeşitli durumlar nedeniyle meydana gelen bir 

tükenmeden de kaynaklanabilir. Benimsemediği bir işte çalışan kimse her ne kadar o işe 

devam etse de o işi kabullenememiş, içine sindirememiştir. Bir bakıma işini 

zorunluluktan yapmaktadır.  

Din görevlilerinin diğer bir sorunu, kendilerinden kaynaklanan mesleki 

yetersizlikleridir. Mesleği hakkında yeterli bilgi ve birikime sahip olmayan çalışanların 

kendilerine güven sorunlarının olması söz konusudur. Bu kişiler mesleklerini hakkıyla 

icra etmede sorunlar yaşayabilirler. Bu durumda görevli, mesleği hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmak için çabalayacak ya da meslekten uzaklaşarak başka meslek 

alanlarına yönelecektir.  

Çalışanların zaman zaman hizmet içi eğitim kursları ve seminerler aracılığıyla 

bilgilerinin yenilenmesi, hem onların gelişimini sağlamada hem işe motivasyonlarını 

artırmada etkili olur. Din görevlileri için de aynı durum söz konusudur. Çeşitli 

dönemlerde belli programlar çerçevesinde hizmet içi eğitim kursları ve seminerler 

aracılığıyla din görevlilerinin mesleki donanımlarının artırılmasına ihtiyaç vardır. Bu 

durum, din görevlilerinin motivasyonlarını artırıcı bir etki yapacak din hizmetlerinin 

daha kaliteli olmasını sağlayacaktır.99  

Tekdüzelik, din görevlilerinin yaşadığı problemlerden bir diğeridir. Aynı yerde 

aynı görevi, aynı şekilde sürekli yapma durumda kalan görevli zamanla canlılığını ve 

heyecanını yitirmekte, görevini bir nevi şuurdan uzak bir şekilde yapmaktadır. 

Çalışanların tekdüzelik sorunlarının aşılması için haftanın belirli günleri tatil olarak 

belirlenmiş, çalışanlara yıllık yaklaşık bir ay izin kullanma ya da tatil hakkı verilmiştir. 
                                                 

98 A.g.e, s. 170-173 

99 Ayaş, Osman, Camilerde Görev Yapan Đmam-Hatiplerin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçları, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), OMÜ Sos. Bil. Enst., Samsun, 1998, s.71-72  
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Din görevlilerinin, yukarıda da ifade edildiği üzere, izin kullanma ve tatil sorunları göz 

önüne alındığında onlar için tekdüzeliğin daha önemli bir sorun olduğu görülür. 

Din görevlilerinin birbirleriyle olan ilişkileri de bazen sorun olabilmektedir. 

Hizmetin kalitesi açısından aynı kurumda çalışan bireyler arasındaki uyum önem arz 

etmektedir. Özellikle imam-hatip ve müezzin-kayyımların birlikte görev yaptıkları 

camilerde zaman zaman çatışmalar yaşanabilmektedir. Bu çatışma, aynı kıdeme sahip 

çalışanlardan imam-hatiplerin, müezzin-kayyımlar üzerinde tahakküm kurma çabasına 

bağlanabilir.                                                                                                                                                                    

2.7. Muhatapların Durumlarıyla Đlgili Problemler 

 Muhatapların durumu din görevlilerinde problem teşkil edebilen diğer bir 

husustur. Din hizmeti alan kişilerin kültürel seviyesi, anlayış ve kapasitesi din 

hizmetinin kalitesinde, din görevlisinin görev iştiyakında etkili bir faktör olma özelliği 

gösterir.  

Cami görevlilerinin muhatapları olan cemaat profiline bakıldığında, yaş 

ortalamalarının yüksek olduğu görülür. Cemaate katılan kimseler genel olarak belli bir 

yaş ortalamasının üzerinde olduğundan gelişime ve değişime kapalı kişilerdir. Gelişmek 

ve değişmek için herhangi bir arayış içinde olmayan, hayatını sabit bir çizgi üzeride 

sürdürmeye direnen kimseler genel olarak aydınlanmaya ihtiyaç duymadığından, 

kendilerine dini anlamda katkı sağlamak pek mümkün olmamaktadır. Bu durumda olan 

kişiler, din görevlisinin hizmetleri açısından kolaylık sağlamadığı gibi zaman zaman 

sabit fikirlerinden hareketle din görevlisini yerli yersiz eleştirmek gibi bir takım 

zorluklar da çıkarabilmektedirler. Böylece din görevlisi sadece belli ritüelleri yerine 

getiren, dar bir alanda sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp duran bir kişi haline gelmektedir. 

Sonuç olarak din görevlisinin çalışma yaşamı tekdüze bir hal almaktadır. 

Söz konusu kişilerin emekliliğe ayrılmış ya da çalışmayan kişiler olması cami 

görevlisi açısından ayrı bir sorundur. Çünkü bu kişilerin belli bir meşguliyeti 

olmadığından yaşam alanları ev ile cami arasında geçmektedir. Bu nedenle bütün dikkat 

ve enerjilerini cami ve din görevlisi üzerinde odaklayıp yerli yersiz her konuya 

karışarak din görevlisini sıkıntıya sokabilmektedir. 

Diğer yandan Kur’an kurslarına gelen talebelerin kapasitelerindeki düşüş Kur’an 

kursu öğreticilerinin mesleki motivasyon ve tatminleri üzerinde olumsuz bir faktör 

olabilmektedir. Zira insan çabalarının değerlenmesini ister. 
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Netice olarak, çabalarının karşısında muhataplarının kapalı ya da duyarsız 

olduğunu fark eden, verdiği bilgileri karşısındakinin algılayamadığını gören çalışanın 

uğradığı hayal kırıklığı, mesleki tatmini üzerinde olumsuz bir etki meydana getirir.                              
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ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

ARAŞTIRMA 

1. Araştırma Problemi 

Diyanet Đşleri Başkanlığı, sosyal devlet esasına bağlı olarak vatandaşların dini 

ihtiyaçlarının karşılanması için tesis edilmiş bir müessesedir. Kurumun amacı gerek 

bilgilendirme gerekse din hizmetleri noktasında, insanları aydınlatmak ve onlara 

yardımcı olmaktır. Kurumun asli görevi olan din hizmetleri, çeşitli düzeylerde dini 

formasyon almış bireyler tarafından yürütülmektedir.   

Diyanet Đşleri Başkanlığına bağlı görev yapan din görevlileri, kurumun değişik 

kademelerinde, imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur’an kursu öğreticisi, müftü ve vaiz 

olarak görev yapmaktadırlar. Türkiye’nin en büyük ve köklü kurumlarından biri olan 

Diyanet Đşleri Başkanlığına bağlı çalışan personelin mesleki doyumlarının önemli 

olduğu düşünülmektedir. Özellikle taşra teşkilatında çalışan din görevlilerinin mesleki 

tatminlerinin yüksek olması, kurumun birincil görevi olan din hizmetlerinin kalitesi 

açıdan daha büyük öneme sahiptir. Bu itibarla din görevlilerinin mesleki doyum 

düzeyleri ve mesleki doyumlarını etkileyen başlıca hususların belirlenmesi için böyle 

bir çalışma amaçlanmış; din görevlilerinin mesleki tatminleri ile sorunlarının çözümüne, 

dolayısıyla din hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesine, katkı olması hedeflenmiştir. 

Yaptığımız literatür taramasında, birçok kurumda iş doyumuna yönelik çalışmalar 

yapılmış olmasına rağmen Diyanet Đşleri Başkanlığı personeline yönelik bir çalışmanın 

yapılmadığı tespit edilmiştir. Đmam ve müezzinlerin sorunları, din eğitiminde Diyanet 

görevlilerinin işlevleri gibi konularda araştırmalar yapılmış olmakla beraber din 

görevlilerinin meslekten aldıkları doyuma yönelik çalışma mevcut değildir. Bu 

çalışmanın konusu, Diyanete bağlı din görevlilerinin mesleki doyumlarıdır. 

Bir yandan devletin hiyerarşik yapısı içerisinde, 657 sayılı devlet memurları 

kanunu kapsamında görev yapan, diğer yandan dini bir sorumluluğu yerine getirmeye 

çalışan din görevlilerinin, yapmakta oldukları din hizmetleri hakkındaki tutumları, 

içinde bulundukları bazı demografik ve ekonomik şartların yanı sıra meslek ve 

kurumlarıyla ilgili algısal faktörlerin etkisiyle birlikte ortaya konmaya çalışılmıştır. Din 

görevlilerinin, mesleki doyumları açısından durumlarının tespit edilmesi, hem 

çalışanların sorunlarının ortadan kaldırılması, iş motivasyonlarının yükseltilmesi hem de 
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vatandaşlarımıza daha verimli ve sağlıklı din hizmetlerinin verilmesine katkı 

sağlayacaktır. 

2. Araştırmanın Amacı 

Araştırmamız Diyanet Đşleri Başkanlığı bünyesinde devlet memuru olarak din 

hizmetleri sınıfında görev yapan din görevlilerinin mesleki doyumlarının düzeylerini 

tespit etmeyi ve bazı değişkenlere göre incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, 

öncelikle din görevlilerinin mesleki doyum düzeyleri ilgili ölçek kullanılarak tespit 

edilecek, daha sonra mesleki doyum açısından etkili olduğu kabul edilen bağımsız 

değişkenlere göre mesleki doyum puanlarının karşılaştırılması yapılacaktır.  

3. Araştırmanın Hipotezleri 

Çalışmamızda, amaçlarımız doğrultusunda şu hipotezler test edilecektir: 

1. Genel olarak din görevlilerinin meslek doyumları orta düzeydedir. 

2. Đmam-hatip ve müezzin kayyımların mesleki doyumları müftü, vaiz ve 

Kur’an kursu öğreticilerinin doyumlarından daha düşüktür.  

3. Genç yaştaki din görevlilerinin iş doyumları yaşlı olanlara göre daha 

düşüktür. Yaş ilerledikçe gerek göreve alışmak gerekse işi kabullenmek ve başka 

alternatiflerin mümkün olmaması sebebiyle mesleki doyumlarının daha yüksek oranda 

gerçekleşir.  

4. Kadın din görevlilerinin mesleki doyumlarının, çalışma ortamlarının daha 

rahat olması ve mesleki doyumu etkileyen sorunlarla daha az karşılaşmaları nedeniyle 

erkeklerden daha yüksektir.  

5. Din görevlilerinin öğrenim durumu yükseldikçe, beklentilerin de artmasına 

paralel olarak, mesleki doyumda düşme görülmektedir. Đlahiyat Fakültesi ve daha üst 

düzeyde eğitim alan, ancak özellikle imamlık ve müezzinlik yapan görevlilerin iş 

doyumları daha düşüktür. Vaizlik yapan yüksek tahsilli görevlilerin mesleki doyumları 

ise diğerlerine oranla daha yüksek olma eğilimi gösterir.  

6. Hafızlık, din görevi açısından bir kolaylık sağlamaktadır ve kişide mesleki 

olarak kendini yeterli hissetme noktasında önemli bir etkisi vardır. Hafız olan 

görevlilerin mesleki doyumları, hafız olmayanlardan daha yüksektir.  
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7. Evli ve çocuk sahibi görevliler,  diğerlerine göre daha yüksek mesleki 

doyuma sahiptirler.  

8. Ekonomik durumu iyi olan ve geçim sıkıntısı olmayan görevliler daha yüksek 

bir iş doyumuna sahiptir. 

9. Ek iş yapan ve buradan gelir sağlayan görevliler, ekonomik durumlarının 

biraz daha iyi olması sebebiyle daha yüksek meslek doyumuna sahiptirler.  

10. Đl merkezinde görev yapanların mesleki doyumları ilçe merkezinde görev 

yapanlardan; ilçe merkezinde görev yapanların mesleki doyumları da köy ve 

kasabalarda görev yapanlardan daha yüksektir.  

11. Kira ödeyen görevlilerin mesleki doyumları daha düşük olma eğilimindedir. 

Buna karşılık lojman imkanı olan ve kendine ait bir evde oturan görevlilerin mesleki 

doyumları daha yüksektir. 

12. Din görevlilerinin işi ve kurumlarıyla ilgili algı ve tutumları arasında anlamlı 

bir ilişki vardır ve bu algılar meslek doyumu üzerinde etkilidir.  Đşi ve kurumuyla ilgili 

olumlu algı ve tutuma sahip din görevlilerinin mesleki doyum puanları daha yüksektir. 

Buna göre: 

a) Mesleki olarak kendini yeterli gören din görevlilerinin mesleki doyumlarının da 

yüksek olması beklenir. 

b) Cemaatle, meslektaşlarla ve amirlerle iyi ilişkileri içerisinde olmak mesleki 

doyuma olumlu katkı sağlar. 

c) Amirlerin görevlilere karşı tutum ve tavırları çalışanların meslek doyumları 

üzerinde etkilidir. 

d) Kurum ya da örgütün çalışanlarına karşı tavırları mesleki doyumda 

belirleyicidir. 

e) Görevlilerin izinlerini kullanabilme durumları mesleki doyumlarını etkiler. 

f) Yapılmakta olan görevin halk içinde itibarlı olması mesleki doyumu olumlu 

yönde etkiler. 

g) Muhatapların (cemaatin) kültürel seviyesinin iyi olması ve sayılarının yeterli 

olması çalışanların mesleki doyumlarına olumlu katkı sağlar. 
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4. Araştırmanın Önemi 

Din insan hayatının en tabi ve vazgeçilmez ihtiyaçlarındandır. Her insanın din ile 

bir şekilde ilişkisi vardır. Diğer dinlerde olduğu gibi Đslam dininde de din alanında özel 

eğitim görmüş din görevlileri sınıfı vardır. Ancak diğer dinlerden farklı olarak Đslam’da 

ruhbanlık olmayıp din hizmetleri belli bir zümreye ait değildir. Ayrıca din, din 

görevlilerinin tekelinde değildir. Bununla beraber, insanların farklı meşguliyet 

alanlarında yönelmesi, herkesin din anlamında yeterli olamayışı, dini hizmetlerin 

yürütülmesinde başkalarına ihtiyaç duyulması, bu alanda eğitim alıp insanlara din 

hizmeti sunan bir sınıfın ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Ülkemizde din hizmetleri Diyanet Đşleri Başkanlığı aracılığıyla yürütülmektedir. 

Başkanlık bünyesinde değişik görevler icra eden çok sayıda personel bulunmaktadır. 

Bununla beraber kurumun asıl varlık sebebi olan din hizmetleri, daha ziyade imam-

hatip, müezzin kayyım, Kur’an kursu öğreticisi, müftü ve vaizler tarafından 

yürütülmektedir. Bu meslek grubunun en önemli özelliği, vatandaşla birebir irtibatta 

olmalarıdır. Onlar, tabir yerindeyse, Diyanetin vitrinidirler. Çünkü din hizmetlerinde 

halkın muhatabı olan, onlarla iç içe olan bu görevlilerdir. Din görevlileri, imam-hatip 

lisesi veya ilahiyat fakültesi gibi dini eğitim veren okullardan mezun olup bu mesleğini 

seçmiş kimselerdir. Bu kimseler bir yandan devlet memuru statüsüyle bir mesleği icra 

ederken diğer yandan da dinin kendilerine yüklediği bir sorumluğu yerine getirmektedir. 

Ancak, gerek kurumlarından, gerekse meslek yaşamları dışındaki şartlardan 

kaynaklanan bazı sorunlar bunların mesleki doyumları (mesleki memnuniyetleri) 

üzerinde etkili olabilmektedir. Farklı insan tipleriyle muhatap olmak, onlara hitap 

edebilmek, mesleği yanlışsız yerine getirebilmek, mesleği gereği cami dışında da her 

türlü davranışında dikkatli olmak, din görevlilerinin karşı karşıya olduğu zorluklardan 

bazılarıdır. Diğer yandan din görevlilerinin alt gelir grubunda maaş alan devlet 

görevlileri olmaları da mesleki doyumlarını etkileyen önemli bir faktördür.  

Đnsanların vazgeçilmez ihtiyaçlarından olan din hizmetini yürüten kişilerin 

yapmakta oldukları görevden doyum sağlamalarının ne derece önemli olduğu aşikârdır. 

Özellikle günümüz dünyasında, dine olan ihtiyacın daha fazla arttığı düşünülürse, din 

görevlilerinin daha çok performans sergilemesi gerektiği belirgin bir şekilde kendini 

göstermektedir. Din görevlilerinin, kendilerini yaptıkları işe adayarak daha çok 

çalışması, bunun için kendini en iyi şekilde yetiştirmesi, söz ve davranışlarıyla insanlara 

örnek ve önderlik etmesi toplumun ahlak olarak iyi bir yere gelmesi açısından oldukça 
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önemli ve gereklidir. Toplumda her geçen gün artan suç oranlarının düşmesinde, 

çevrenin yaşanabilir ve güvenli bir hale gelmesinde din hizmetlerinin şüphesiz katkısı 

olacaktır. Yapılan araştırmalar, dinin suç oranlarını azaltmada ve güvenli bir yaşam 

sunmada ciddi bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.  

Bunların gerçekleştirilmesinde, birinci derecede görev yapacak kimselerin 

yaptıkları işten doyum sağlamaları son derece önemlidir. Din görevlilerinin meslekten 

doyum sağlamaları, her meslekte olduğu gibi, çalışma performanslarını artıracaktır.  

Araştırmamız, din görevlilerinin mesleki doyumları hakkında fikir edinmek, 

varsa, mesleki doyumsuzluklarının nedenlerini ortaya koymak ve sorunların çözümüne 

katkı sağlama açısından önemlidir. 

5. Araştırmanın Sınırları 

Araştırmamız Diyanet Đşleri Başkanlığına bağlı çalışan; imam-hatip, müezzin 

kayyım, Kur’an kursu öğreticisi, müftü ve vaizlerden oluşan 433 görevli ile sınırlıdır. 

“Din görevlisi” ibaresiyle, fiili olarak halkla muhatap olup din hizmetlerini yürüten 

imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur’an kursu öğreticisi, müftü ve vaizler 

kastedilmektedir.  

Çalışmamız Türkiye genelini kapsamaktadır. Bunun için ülke genelinde tüm 

görevlileri temsil etmek üzere çeşitli illerden, bazı bağımsız değişkenlere göre, çeşitli 

oranlarda din görevlilerine “mesleki doyum anketi” uygulanmıştır. Araştırmada 

ulaştığımız bulgular uygulanan anketten elde edilen verilerle sınırlıdır. 

Araştırma evrenimizi devlet memurlarının oluşturması diğer bir sınırlılık olarak 

ifade edilebilir. Bu nedenle, tüm anket çalışmalarında bir miktar var olan, gerçek bilgiye 

ulaşma probleminin, özellikle din görevlisi olarak görev yapan memurlarda biraz daha 

fazla olduğu söylenebilir. Bununla birlikte anketimizin açıklama kısmında, kimliğin 

gizli tutulacağını belirtmemiz, daha da önemlisi anket çalışmasını bizzat yürütmek 

suretiyle doğru bilgiye ulaşma noktasında çaba harcamamız ve doldurulan anketler 

üzerinde titiz bir çalışma yapmamızın, ilgili sınırlılığın azalmasında etkili olduğunu 

düşünmekteyiz.  

Örneklemimiz içerisinde imam-hatip olarak görev yapanların sayısı daha çoktur. 

Birçok camide müezzin kayyım kadrosu yoktur. Bu sebeple müezzin-kayyımların sayısı 

örneklem grubu içerisinde imam-hatiplere nazaran daha azdır. Kur’an kursları da 
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camiler kadar yaygın değildir ve talebin de iyice azaldığı birimler olması nedeniyle, 

görevli sayıları da bununla orantılı olarak sınırlıdır.  Diğer taraftan örneklem 

grubumuzu oluşturan bir diğer grup olan vaizler, müftülük dairelerinde bulunup belli 

camilerde görevlendirilirler ve sayıları çok değildir. Müftüler de her il ve ilçede sadece 

bir tane bulunması nedeniyle sayıları diğerlerine nazaran en az grubu oluşturmaktadır. 

Bu nedenle, söz konusu grupların sayıları örneklemin genel toplamı içinde nispeten 

daha azdır. Fakat oransal olarak yeterli sayıya ulaşıldığı, evreninin temsil edildiği 

düşünülmektedir.   

6. Sayıltılar 

1. Araştırmada kullanılan “mesleki doyum ölçeği” din görevlilerinin meslek 

doyumunu ölçmek için geçerli bir araçtır. 

2. Araştırmanın örneklemi, evreni temsil etmektedir.  

3. Denekler uygulanan anketi hiçbir etki altında kalmadan doldurmuşlardır. 

7. Yöntem 

7.1.Araştırmanın Modeli  

Araştırma ampirik metoda göre yapılmış olup, amaç ve hipotezler bölümünde 

verilmiş olan hipotezlerin sınanması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, 

uygulanan mesleki doyum ölçeğinden elde edilen veriler değişik istatistiksel analizlere 

tabi tutulmuştur.  

Bu bağlamda ilk aşamada “mesleki doyum” bağımlı değişkeni ile bağımsız 

değişkenler ve meslekle ilgili çeşitli algılamalar arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin 

yönü, daha sonra bağımsız değişken gruplarının mesleki doyum açısından anlamlı 

farklılık gösterip göstermediği ve farklılığın hangi anlamlılık düzeyinde gerçekleştiği 

tespit edilmiştir.  

7.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni genel anlamda Türkiye’deki Diyanet Đşleri Başkanlığına bağlı 

devlet memuru olarak görev yapan, din görevlileri teşkil etmektedir. Örneklem grubu 

ise Van, Erzincan, Bingöl, Şanlıurfa, Adıyaman, Konya, Ankara, Eskişehir, Bolu, 

Yozgat, Aksaray, Çorum, Kütahya, Denizli, Aydın, Manisa, Mersin, Adana, Hatay, 
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Adapazarı ve Đstanbul illerinde görev yapan imam-hatipler, müezzin-kayyımlar, Kur’an 

kursu öğreticileri, müftüler ve vaizlerden tesadüfi olarak seçilmiş, 433 kişiden 

oluşmaktadır.   

7.3.Örneklem Grubunun Demografik Özellikleri 

Araştırmanın bu bölümünde örneklem gurubunu oluşturan bireylerin demografik 

özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Burada yer alan demografik özellikler, 

araştırma konumuz olan mesleki doyum üzerinde etkili olabileceği düşünülen bağımsız 

değişkenleri teşkil etmektedir.  

 

 

 

Şekil 5. Yaş Durumu 

 

Örneklemimizin %27,71’i (s= 120) 20–30 yaş, % 43,42’si (s= 180) 31–40 yaş, % 

25,87’si (s=112) 41–50 yaş, %3’ü (s= 13) ise 51 ve üzeri yaş grubundandır. 

Şekil 6. Cinsiyet Durumu 
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Araştırmaya katılanların %92,84’ü (s= 402) erkek, %7,16’sı (s=31) kadındır. 

Kadınların sayısının, düşük olması din hizmetlerinin Kur’an kursu öğreticiliği ve vaizlik 

hariç erkekler tarafından yerine getirilmesidir. 

 

Şekil 7. Medeni Durum 

 

Anketimize katılanlar arasında evlilerin oranı % 91,92 (s=398) iken bekârların 

oranı %8,08 (s=35) olmuştur. 

 

 

Şekil 8. Çocuk Durumu ve Sayısı 

 

Örneklem grubunun çocuk sahibi olma durumuna göre gösterdiği dağılım şu 

şekildedir: %11,81’nin (s=47) çocuğu yoktur. %69,85’i (s=278) 1–3, %18,34’ü (s=73) 4 

ve daha fazla çocuğa sahiptir. Soruyu cevapsız bırakan 35 kişi ise evli olmayanlardır. 
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Şekil 9. Eğitim Düzeyi Durumu 

 

Örneklemin eğitim düzeylerine göre dağılımı; imam-hatip lisesi %35,33 (s= 153), 

ilahiyat önlisans %21,71 (s= 94), ilahiyat fakültesi % 19,4 (s= 84), yüksek lisans %5,54 

(s= 25), diğer (ilahiyat dışındaki önlisans ve fakülteler) %18,01 (s= 77) şeklindedir.   

 

 

 

Şekil 10. Hafızlık Durumu 

 

Örneklem grubunun % 21,02’si (s= 91) hafız olup, % 78,98 (s= 342) hafız 

değildir. 
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Şekil 11. Kurumda Yapılmakta Olan Görev 

 

Araştırma örneklemimizi oluşturan bireylerin %72,06’sını (s=313) imam-hatipler, 

%14,32’sini (s=62) müezzin kayyımlar, %4,16’sını (s=18) Kur’an kursu öğreticileri,  

%8,31’ini (s=35) vaizler, %1,15’ini (s=5) müftüler teşkil etmektedir.  

 

 

 

Şekil 12. Kurumdaki Görev Yılı   

 

Ankete katılanların %29,33’ü (s= 127) 1–5 yıl, %14,32’si (s= 62) 6–10 yıl, 

%12,93’ü (s= 56) 11–15 yıl, %20,79’u  (s= 90) 16–20 yıl,  %22,63’ü (s= 98) ise 21 ve 

üzeri yıldır kurumda görevli olarak çalışmaktadır. 
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Şekil 13. Görev Yapılan Yerin Konumu 

 

 

Araştırmaya katılan görevlilerin %27,71’i (s= 120) il merkezinde, %36,26’sı (s= 

157) ilçe merkezinde, %36,03’ü de (s= 156) köy-kasabalarda görev yapmaktadır. 

 

 

 

 

Şekil 14. Aylık Maaş Durumu 

  

Araştırmaya katılanların %58,2’si (s= 252) 950 YTL’den daha düşük, %41,8’i (s= 

181) ise 950 YTL ve üzeri maaş almaktadır.  
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Şekil 15. Ek Gelire Sahip Olma Durumu 

 

Örneklem grubun %16,17’si (s= 70) resmi görevi dışında ek bir iş yapmakta iken, 

%83,83’ü  (s= 363) ek iş yapmamaktadır. 

 

 

 

 

 

Şekil 16. Oturulan Evin Durumu 

 

Araştırmaya katılan deneklerin %42,03’ü (s= 182) lojmanda oturmaktadır. 

%33,95’1 (s= 147) kiralık evde otururken, %18,94’ü (s= 82) kendine ait bir evde 

oturmaktadır. Kalan %5,08’i  de (s= 22) diğer (ailesinin yanı, yurt, pansiyon vs.) grubu 

teşkil etmektedir.  
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7.4.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplamak için demografik özellikler ve mesleğe dair algıları 

kapsayan bir kişisel bilgi formu ve meslek doyumunu ölçmek için ise Yıldız Kuzgun, 

Seher A. Sevim, Zeynep Hamamcı tarafından geliştirilen “mesleki doyum 

ölçeği”(MDÖ) kullanılmıştır. 100 

Mesleki doyum ölçeği (MDÖ) herhangi bir işte çalışan bireylerin o mesleğin 

üyesi olmaktan ne derece mutlu olduklarını belirlemek amacıyla “Đki Faktör Kuramı” 

temel alınarak geliştirilmiştir. 101 

Ölçekte 20 madde bulunmaktadır. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 

numaralı sorular “Her zaman:5, Sık sık:4, Ara sıra:3, Nadiren:2, Hiçbir zaman:1” 

şeklinde puanlanmaktadır. 4, 9, 10, 11, 14, 19 numaralı maddeler ise olumsuz 

maddelerdir ve “Her zaman:1, Sık sık:2, Ara sıra:3, Nadiren:4, Hiçbir zaman:5” 

şeklinde tersten puanlanması gerekmektedir. Alınan puanlar yüksek olduğunda bireyin 

mesleki doyumunun yüksek olduğu kabul edilir.102          

8. Đşlem 

8.1.Uygulama 

Anket uygulaması, 2006 yılında Türkiye’nin değişik illerinde görevli Diyanet 

Đşleri Başkanlığı personelinden, fiili olarak dini görev yapan imam-hatip, müezzin-

kayyım, Kur’an kursu öğreticisi, müftü ve vaizler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 456 kişi 

uygulamaya katılmış ve 23 anket yeterli görülmeyerek değerlendirmeye alınmamıştır.  

Anket uygulamaları, araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Anket 

uygulanırken özellikle yapılan görev, cinsiyet, görev yapılan yer ve mezuniyet 

durumuyla ilgili olarak belli sayılara ulaşma hedeflenmiş ancak diğer bağımsız 

değişkenler tesadüfî olarak oluşmuştur. 

                                                 

100 Kuzgun, Yıldız; Bacanlı; Feride, PDR’de Kullanılan Ölçekler, Nobel Yayın Dağıtım, c.1, s.84-85, 

Ankara, 2005   

101 A.g.e, yanı yer  

102 A.g.e, aynı yer 
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Anket uygulama esnasında, anketi dolduranların devlet memuru oldukları 

düşünülerek, isimlerin ve kimliklerin kesinlikle açıklanmayacağı vurgulanmış,  anketin 

hangi amaçla yapılacağı açıklama kısmında belirtilmiştir.  

8.2.Veri Analizinde Kullanılan Đstatistiksel Đşlemler 

Araştırmada kullandığımız anket formundaki ilk on iki soru demografik 

özelliklerle ilgili, sonraki on yedi soru din görevlilerin görev ve kurumları hakkındaki 

tutumlarıyla ilgilidir. Diğer yirmi soru ise meslek doyumunu ölçmeye yönelik 

hazırlanmış, yukarıda hakkında bilgi verilen, mesleki doyum ölçeğine (MDÖ) aittir. 

Sayısal ifadeler olarak, veriler bilgisayar programına aktarıldıktan sonra, MDÖ 

sonuçları, yönergesinde belirtildiği şekilde toplanarak her bir denek için bir “meslek 

doyumu puanı” bulunmuştur.  

Verilerin analizinde “SPSS 13” programı kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle 

değişkenlerin frekansları alınmış ve grafiklerle ifade edilmiştir. Araştırmada değişkenler 

arasındaki ilişkileri tespit etmek için Pearson Korelasyon Analizi; iki alt grubu olan 

bağımsız değişkenlerin grupları arasındaki farklılıkların tespit edilmesi için “T Testi”  

üç ve daha fazla alt grubu olan değişkenler için ise “One Way Anova” ve “Tukey HSD” 

karşılaştırma testleri uygulanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümde meslek doyumuyla ilgili bulgulara yer verilecektir. Bu 

bağlamda bağımlı değişken olan meslek doyum testinden elde edilen puanların, 

bağımsız değişkenlerle ilişkisi ve bağımsız değişken gruplarının MDÖ puanları arasında 

bir farklılık olup olmadığına bakılacaktır.    

1. MESLEKĐ DOYUM ĐLE ĐLGĐLĐ BULGULAR 

1.1. Mesleki Doyum Puanlarının Dağılımı 

Ankete katılan din görevlilerinin aldıkları mesleki doyum puanlarının frekans ve 

yüzdeleri, alınan puanların hangi aralıklarda olduğu, yığılmanın nerelerde yoğunlaştığı 

hakkında fikir edinmek için tablo ve şekil olarak verilecektir. Böylece ankete katılan din 

görevlilerinin mesleki doyumları hakkında kabaca bir  fikir elde etme imkanı olacaktır. 

Tablo 1. Mesleki Doyum Puanlarının Frekans ve Yüzdeleri 

Puan Aralığı Sayı % 

20-36 2 0,4 

37-52 20 4,6 

53-68 64 15 

69-84 172 39,5 

85-100 175 40,3 

 

Din görevlilerinin mesleki doyumlarını ölçmeye yönelik uygulanan MDÖ testinde 

alınabilecek puanlar 20 ila 100 arasında değişmektedir.  Ölçeğin cevap seçeneklerinde 

tüm sorulara olumsuz yanıt veren denek 20 puan alırken, hepsine olumlu yanıt veren 

biri ise 100 puana ulaşabilmektedir. Sorulara verilen cevapların beş seçenekli oluşu göz 

önüne alınarak, 20-36 puan alanlar çok düşük, 37-52 puan alanlar düşük, 53-68 puana 

alanlar orta, 69-84 puan alanlar yüksek, 85-100 puan alanlar ise çok yüksek mesleki 

doyum düzeyine sahip kabul edilecektir. 
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Şekil 17. Mesleki Doyum Puanları Frekanslarının Yüzdeleri 

 

Buna göre tablo ve şekil incelendiğinde, din görevlilerinin aldığı en düşük puanın 

26 en yüksek puanın ise 100 olduğu görülür. Yine, din görevlilerinin mesleki doyum 

puanlarının dağılımları incelendiğinde yığılmanın büyük oranda 60 ve 90 arasında 

olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre örneklemin mesleki doyumları genel olarak orta 

ve yüksek düzeyde gerçekleşmektedir.   

 

1.2. Mesleki Doyumun Bağımsız Değişkenlerle Korelasyonu 

Bu kısımda din görevlilerinin mesleki doyumunda etkili olduğunu kabul ettiğimiz 

değişkenlerle mesleki doyum arasındaki ilişki analiz edilecektir.  
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Tablo 2. Mesleki Doyum Bağımlı Değişkeni ile Yaş, Cinsiyet, Medeni Hal ve Çocuk Durumlarının 

Korelasyon Analizi  

  Yaş Durumu Cinsiyet Medeni Durum Çocuk durumu  

Mesleki Doyum Puanı 

  

Pearson Correlation ,224(**) ,147(**) -,133(**) ,042 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,006 ,409 

Sayı 433 433 433 398 

* P <.05 **P<.01 

Tabloda görüldüğü üzere, yapılan korelasyon analizi neticesinde, yaş (r= .22, 

P<.01) cinsiyet(r= .14, P<.01), medeni durum(r= -.13, P<.01) bağımsız değişkenleri ile 

mesleki doyum ortalama puanları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Mesleki doyum ile çocuk durumu bağımsız değişkeni arasında ise anlamlı 

bir ilişki olmadığı (r= .04, P>.05) görülmektedir.  

Tablo 3. Mesleki doyum ile En Son Mezun Olunan Okul, Hafızlık, Kurumda Yapılan Görev, Görev 

Yılı, Görev Yeri Konumu Durumlarının Korelasyon Analizi 

  En son mezun 

olunan okul 

Hafızlık 

durumu 

Yapılmakta olan 

görev 

Kurumdaki 

görev yılı 

Görev yapılan 

yerin konumu 

Mesleki 

Doyum 

Puanı  

Pearson Correlation ,001 -,050 ,141(**) ,211(**) -,137(**) 

Sig. (2-tailed) ,991 ,302 ,003 ,000 ,004 

Sayı 433 433 433 433 433 

* P <.05 **P<.01 

Tablo 3’te Mesleki doyum ile öğrenim durumu(r= -.02, P>.05) ve hafızlık 

faktörleri (r= -.05, P>.05) arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı görülmüştür. 

Yapılmakta olan görev (r= .14, P<.01), görev süresi (r= .21, P<.01) ve görev yapılan 

yerin konumu (r= -.13, P<.01) faktörleri ile mesleki doyum puanları arasında ise anlamlı 

ilişkinin bulunduğu saptanmıştır.  
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Tablo 4. Mesleki Doyum ile Mesleki Yeterlilik Algısı, Aylık Maaş,  Ek Gelir ve Oturulan Ev 
Durumlarının Korelasyon Analizi 

  Aylık maaş 

durumu 

Ek gelire 

sahip olma  

Oturulan 

evin durumu 

Mesleki 

Doyum Puanı 

Mesleki Doyum Puanı Pearson Correlation ,125(**) ,007 -,008 1 

Sig. (2-tailed) ,009 ,889 ,876   

Sayı 433 433 433 433 

* P <.05 **P<.01 

Tablo 4’te korelasyon analizi yapılan bağımsız değişkenlerden aylık maaş durumu 

(r= .12, P<.01) ile mesleki doyum bağımlı değişkeni arasında anlamlı bir ilişki 

bulunduğu; buna karşılık, ek gelire sahip olma durumu (r= .007, P>.05), oturulmakta 

olan evin durumunda (r= .008, P>.05) ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür.  

2. DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLERĐN MESLEKĐ DOYUMA 

ETKĐSĐNE DAĐR BULGULAR  

Çalışmanın bu kısmında, bağımsız değişkenler olarak ifade edilen demografik 

özelliklerin, bağımlı değişken olan mesleki doyuma etkisi ve gruplar arasındaki 

farklılığın hangi anlamlılık düzeyinde gerçekleştiği ortaya konacaktır.   

2.1. Yaşın Mesleki Doyuma Etkisi  

Örneklem grubunun yaş durumlarına göre mesleki doyum puanları arasındaki 

farklılıkların anlamlılık düzeyleri ve yaş gruplarının sahip olduğu mesleki doyum puanı 

ortalamaları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.   

Tablo 5. Deneklerin Yaşları Bakımından Mesleki Doyum Ortalama Puanlarının Dağılımları 
Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi.  

Kaynak Kareler Toplamı Serbestlik Değeri Kareler Ortalaması F Değeri Anlamlılık 

Gruplar Arası 
4478,091 3 1492,697 

8,872 

  

  

,000 

  

  

Grup Đçi 
72177,595 429 168,246 

Toplam 
76655,686 432   
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Analiz neticesinde yaş gruplarının mesleki doyum puanları arasında anlamlı 

farklılık olduğu (F3.429= 8.87, P<.01) saptanmıştır. Bu farklılığın hangi gruplar arasında 

gerçekleştiğini tespit etmek için yaptığımız Tukey HSD testi sonuçlarına göre, 

Tablo 6. Deneklerin Mesleki Doyum Puanları Bakımından Yaşlarına Uygulanan Tukey-HSD Testi 

Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar  
Yaş  20-30 31-40 41-50 51 ve üzeri 

120 
27,7 

73,8917 20-30  * * * 

188 
43,4 

80,0798 31-40     

112 
25,9 

81,4196 41-50     

13 
3,0 

85,0769 51 ve üzeri     

433 100,0 
78,8614 Toplam     

* P<.05 

20-30 yaş grubunun puanları ile diğer yaş gruplarının puanları arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. Yaş gruplarının ortalama puanlarına bakıldığında, en yüksek puanı 

51 ve üzeri yaş grubu (  = 85) aldığı, daha sonra yüksekten düşüğe doğru 41-50 yaş 

grubu (  = 81.4), 31-40 yaş grubu (  = 80) ve 20-30 yaş grubu (  = 73.8) geldiği 

görülmektedir.   

2.2. Cinsiyetin Mesleki Doyuma Etkisi 

Bireylerin yaşama bakışlarında oldukça etkili bir faktör olan cinsiyet farklılığının 

din görevlilerinin mesleki doyumlarına etkisiyle ilgili veriler aşağıdaki tablolarda 

verilmiştir.    

Tablo 7. Cinsiyet Bağımsız Değişkeni Açısından Deneklerin Mesleki Doyum Ortalama Puanları ve 

T-Testi Sonuçları 

Değişken Sayı Yüzde  Puan T Değeri 

Erkek 402 92,8 78,3184 

4,15* Kadın 31 7,2 85,9032 

Toplam 433 100,0 78,8614 

*P < .01 

Tabloda erkeklerin (  = 78.3) kadınlardan (  = 85.9) daha düşük bir mesleki 

doyum puanı aldıkları görülmektedir. Cinsiyet ile mesleki doyum puanları arasındaki 

farklılık P<.01 düzeyinde anlamlıdır (t=4.15, P<.01 ).  
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2.3. Medeni Durumun Mesleki Doyuma Etkisi  

Örneklemin medeni durumlarına göre mesleki doyum puanlarının farklılığının 

anlamlılığına dair t testi sonucu aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 8. Medeni Durum Bağımsız Değişkeni Açısından Deneklerin Mesleki Doyum Ortalama 

Puanları ve T-Testi Sonuçları 

Değişken Sayı Yüzde Puan T Değeri 

Evli 398 91,9 79,3869 2,39* 

Bekar 35 8,1 72,8857 

Toplam 433 100,0 78,8614 

*P<.01 

Tabloda bekâr olan din görevlilerinin (  = 72.8) evli olan din görevlilerinden (  = 

79.3) daha düşük bir mesleki doyuma sahiptirler.  

Yapılan analiz neticesinde deneklerin medeni durumları bakımından mesleki 

doyum ortalama puanları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık  (t=2.39, P<.01) 

olduğu tespit edilmiştir. 

2.4. Çocuk Sayısının Mesleki Doyuma Etkisi  

Çocuk durumu bağımsız değişkeniyle ilgili analizler evli olan deneklerin mesleki 

doyum puanları esas alınarak yapılacaktır. 

Tablo 9. Deneklerin Sahip Oldukları Çocuk Sayısı Bağımsız Değişkeni Açısından Mesleki Doyum 

Puanları Arasındaki Farkın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi Sonuçları 

Kaynak Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 

Kareler Ortalaması F Değeri Anlamlılık 

Gruplar Arası 250,659 2 125,330 ,741  ,477 

  
Grup Đçi 66767,753 395 169,032 

Toplam 67018,412 397   

Yapılan analizde, çocuk sayısına göre deneklerin mesleki doyumları arasında 

anlamlı bir farklılığın olmadığı (F2.395 = 0.74, P>.05) tespit edilmiştir.   
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Tablo 10.  Mesleki Doyum Açısından Görevlilerin Çocuk Sahibi Olma ve Çocuk Sayısı Değişkenine 

Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Çocuk Durumu ve Sayısı Sayı Yüzde Puan 

Yok 47 11,8 79,4468 

1-3 278 69,8 78,9460 

4 ve üzeri 73 18,3 81,0274 

Toplam 398 100,0 79,3869 

 

Fikir vermesi açısından puanların dağılımına baktığımızda 1-3 çocuğu olduğunu 

ifade eden din görevlilerinin (  = 78.9) en düşük mesleki doyum puanını aldıkları, 

onları düşükten yükseğe, çocuğu olmayanların (  = 79.4), 4 ve daha fazla çocuğu 

olduğunu işaretleyenlerin (  = 81) takip ettikleri görülmektedir.  Tabloda, toplamda 433 

olan din görevlisi sayısının 398 olduğu görülmektedir. Bunun nedeni “bekar” olan 35 

deneğin bu soruya yanıt vermemiş olmasıdır.  

2.5. Eğitim Düzeyinin Mesleki Doyuma Etkisi  

Deneklerin eğitim durumlarının mesleki doyumları üzerindeki etkisi ve gruplar 

arası puan farklılıkların anlamlılık düzeyine dair bilgiler aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.   

Tablo 11. Eğitim Durumu Bakımından Mesleki Doyum Ortalama Puanlarının Dağılımları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

Kaynak Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 

Kareler 

Ortalaması 

F Değeri Anlamlılık 

Gruplar Arası 1815,470 4 453,867 2,596  ,036  

Grup Đçi 74840,216 428 174,860 

Toplam 76655,686 432   

Yapılan analiz neticesinde deneklerin eğitim düzeylerine göre mesleki doyum 

puanları arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir fark (F4.428 = 2.59, P<.05) olduğu 

saptanmıştır.   
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Tablo 12. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Eğitim Durumu Değişkenine Uygulanan 

Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar  
 

Đmam-

Hatip 

Lisesi 

Ilahiyat 

Önlisans 

Ilahiyat 

Fakültesi 

Yüksek 

Lisans 
Diğer 

153 35,3 

79,1765 Imam-
Hatip 
Lisesi 

   
 

 

94 21,7 
80,9255 Ilahiyat 

Önlisans   * 
 

 

84 19,4 
74,9524 Ilahiyat 

Fakültesi    
 

 

25 5,8 
78,5600 Yüksek 

Lisans    
 

 

77 17,8 
80,0779 Diğer      

433 100,0 
78,8614 Toplam      

* P<.05 

Tabloda ilahiyat fakültesini bitiren din görevlilerinin en düşük (  = 74.9) mesleki 

doyum puanı ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Öğrenim düzeyi bakımından 

diğer gruplarda yer alan din görevlilerinin aralarındaki puan farkı anlam ifade 

etmeyecek kadar az olmuştur. Bunlar düşükten yükseğe; yüksek lisans (  = 78.56), 

imam-hatip lisesi (  = 79.1), diğer (ilahiyat dışındaki yüksek okul ya da fakülteler) (  = 

80), ilahiyat önlisans (  = 80.9) şeklinde sıralanmıştır.  

2.6. Hafızlığın Mesleki Doyuma Etkisi 

Din görevlilerinin bir başka mesleki katkı unsuru olan hafızlık durumunun 

mesleki doyuma etkisine dair bulgular Tablo 13’te verilmiştir.  

Tablo 13. Hafızlık Bağımsız Değişkeni Açısından Deneklerin Mesleki Doyum Ortalama Puanları ve 

T-Testi Sonuçları 

Değişken Sayı Yüzde Puan T Değeri 

Hafız 91 21,0 80,1429 

1,08* Hafız Değil 342 79,0 78,5205 

Toplam 433 100,0 78,8614 

*P>.05 
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Bulgularımıza göre hafızlık durumu mesleki doyum açısından anlamlı bir farklılık 

doğurmamaktadır (t=1.08, P>.05). Bununla birlikte, anlamlı bir fark olmamakla beraber, 

hafız olmayanların (  = 78.5) daha düşük, hafızların ise nispeten daha yüksek (  = 80.1) 

mesleki doyum puanına sahip oldukları görülmektedir.  

2.7. Yapılmakta Olan Görevin Mesleki Doyuma Etkisi 

Araştırmaya katılan çalışanların kurumlarında yapmakta oldukları görevin 

mesleki doyumlarına etkisi, görev gruplarının ortalama mesleki doyum puanları ve 

aralarındaki farklılığın anlamlılık düzeyine ilişkin veriler aşağıdaki tablolarda 

gösterilmektedir.   

Tablo 14. Yapılmakta Olan Görev Bakımından Mesleki Doyum Ortalama Puanlarının Dağılımları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi 

Kaynak Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 

Kareler Ortalaması F Değeri Anlamlılık 

Gruplar Arası 1891,271 4 472,818 2,707 

  

,030 

   
Gruplar Đçi 74764,415 428 174,683 

Toplam 76655,686 432   

Yapılan varyans analizine göre, kurumda yapılmakta olan görev ile alınan mesleki 

doyum puanları arasında anlamlı farklılık vardır (F4.428 = 2.70, P<.05).  

Tablo 15. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Yapılmakta Olan Görev Değişkenine 

Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar  
 

Imam-

Hatiplik 
Müezzin 

Kayyımlık 

Kur'an 

Kursu 

Öğreticiliği 

Vaizlik Müftülük 

313 72,3 
78,0641 Imam-

Hatiplik 
    * 

62 14,3 
77,9032 Müezzin 

Kayyımlık 
    * 

18 4,2 

84,3889 Kur'an 

Kursu 

Öğreticiliği 

   
 

 

35 8,1 
83,6667 Vaizlik      

5 1,2 86,0000 Müftülük      

433 100,0 
78,8614 Toplam      

* P<.05 
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Bulgulara göre, en düşük mesleki doyum puanını müezzin-kayyımlar (  = 77.9) 

almış; onları çok az farkla imam-hatipler (  = 78) takip etmiştir. Diğerleri ise düşükten 

yükseğe, vaizler (  = 83.6), Kur’an kursu öğreticileri (  = 84.3) ve müftüler (  = 86) 

şeklinde sıralanmıştır.  

Tabloda da görüldüğü gibi, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak çalışan 

görevlilerle müftülük yapanların mesleki doyum puan ortalamaları arasındaki farklılık 

anlamlı olmuştur.  

2.8. Görev Yılının (Kıdem) Mesleki Doyuma Etkisi 

Çalışanların görevde geçirdikleri süre, bir başka deyişle kıdem faktörünün mesleki 

doyumları üzerindeki etkisinin analiz edildiği tablolar aşağıda verilmiştir.   

Tablo 16. Kurumda Yapılan Görev Yılı Açısında Mesleki Doyum Ortalama Puanlarının 

Dağılımları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 
Kareler Ortalaması F Değeri Anlamlılık 

Gruplar Arası 3644,110 4 911,028 5,341 

   

,000 

   
Gruplar Đçi 73011,576 428 170,588 

Toplam 76655,686 432   

Yapılan analiz neticesinde, görev yılı değişkeni açısından grupların mesleki 

doyum puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu (F4.428 = 5.34, P<.01) saptanmıştır.  

Tablo 17. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Kurumda Yapılan Görev Yılı Değişkenine 

Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar  
 1-5 6-10 16-20 21 ve üzeri Diğer 

127 
29,3 

75,3150 1-5      

62 
14,3 

78,2419 6-10      

56 
12,9 

78,4107 11-15      

90 
20,8 

79,7222 16-20      

98 
22,6 

83,3163 21 ve üzeri *     

433 
100,0 

78,8614 Toplam      

* P<.05 



73 

 

Tabloda görüldüğü üzere, görev yılı ile mesleki doyum puanları arasında doğru 

orantı olduğu, görev yılındaki artışa paralel olarak mesleki doyum puanlarının da arttığı 

görülmektedir. Buna göre puanların sıralaması düşükten yükseğe; 1-5 (  = 75.3), 6-10 

(  = 78.2), 11,15 (  = 78.4), 16-20 (  = 79.7), 21 ve üzeri (  = 83.3) şeklinde olmuştur. 

Ancak gruplar arasındaki anlamlı farklılık, 1-5 yıl grubu ile 21 ve üzeri yıl grubu 

arasında meydana gelmiştir. Buna göre kıdemlilerin mesleki doyumları meslekte yeni 

olanlara göre anlamlı bir şekilde yüksektir.  

  2.9. Görev Yeri Konumunun Mesleki Doyuma Etkisi 

Görev yeri konumlarının mesleki doyumları üzerindeki etkisi aşağıdaki tabloda 

incelenmektedir. Burada, “köy-kasaba”da görev yapma faktörü sadece imam-hatip 

olarak görev yapanlar için söz konusudur.  Diğer çalışanlar görevleri icabı il ya da ilçe 

merkezlerinde görev yapmaktadır.  

Tablo 18. Görev Yeri Konumu Bakımından Mesleki Doyum Ortalama Puanlarının Dağılımları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 
Kareler Ortalaması F Değeri Anlamlılık 

Gruplar Arası 1485,836 2 742,918 4,250 

   

,015 

   
Gruplar Đçi 75169,850 430 174,814 

Toplam 76655,686 432   

Araştırmamızda din görevlilerinin görev yerleri bakımından mesleki doyum 

puanları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu (F2.430 = 4.25, P<.05) saptanmıştır.  

Tablo 19. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Görev Yapılan Yerin Konumu 

Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar  
 Đl Merkezi Đlçe Merkezi Köy-Kasaba 

120 27,7 81,6083 Đl Merkezi    

157 36,3 78,6688 Đlçe Merkezi    

156 36,0 76,9423 Köy-Kasaba *   

433 100,0 78,8614 Toplam    

* P<.05 

Yapılan analiz neticesinde köy-kasaba görev yapanların (  = 76.9), ilçe 

merkezinde görev yapanlardan (  = 78.6) daha düşük bir mesleki doyum puanına sahip 
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olduğu görülmektedir. Görev yeri konumu açısından en yüksek mesleki doyum puanını 

(  = 81.6) il merkezinde görev yapanlar almıştır. Ancak istatistiki açıdan anlamlı 

farklılık, köy-kasabada görev yapan din görevlileri ile il merkezinde görev yapanların 

mesleki doyum ortalama puanları arasında gerçekleşmiştir.  

2.10. Maaş Durumunun (Ücret) Mesleki Doyuma Etkisi 

Alınan ücret, çalışanların mesleki doyumları üzerinde etkilidir. Din görevlilerinde 

ücret faktörünün mesleki doyuma etkisine dair bulgularımız aşağıda verilmiştir.    

Tablo 20. Maaş Durumu Bağımsız Değişkeni Açısından Deneklerin Mesleki Doyum Ortalama 

Puanları ve T-Testi Sonucu 

Değişkenler 
Sayı  Yüzde  Puan T Değeri 

800-949 252 58,2 77,4484 

2,70* 950 ve üzeri 181 41,8 80,8287 

Toplam 433 100,0 78,8614 

*P<.05 

Bulgularımıza göre, din görevlilerin aldıkları maaş miktarıyla mesleki doyum 

puanları arasında doğru bir orantının olduğu görülmektedir.  Anketin yapıldığı 

tarihlerdeki maaş miktarlarındaki ayrıma göre 800-949 YTL maaş alan din 

görevlilerinin mesleki doyum puanları (  = 77.4), 950 ve üzeri YTL maaş alan 

görevlilerin mesleki doyum puanlarından (  = 80.8) daha düşük olmuştur. 

Maaş durumu açısından görevlilerin mesleki doyum puanları arasındaki farklılığın 

anlamlılık düzeyine dair yapılan analiz sonucunda, gruplar arasında P<.05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunduğu (t=2.70, P<.05) tespit edilmiştir. 

2.11. Ek Gelire Sahip Olmanın Mesleki Doyuma Etkisi 

Maaş dışında belli bir gelire sahip olmanın sağladığı ekonomik katkının mesleki 

doyuma etkisine ilişkin veriler tabloda verilmiştir.  

Tablo 21. Ek Gelire Sahip Olma Bağımsız Değişkeni Açısından Deneklerin Mesleki Doyum 

Ortalama Puanları ve T-Testi Sonuçları 

 
 Ek gelire sahip olma durumu Sayı Yüzde Puan T Değeri 

Evet 70 16,2 78,6571 

0,15* Hayır 363 83,8 78,9008 

Toplam 433 100,0 78,8614 

* P>.05 
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Puanların dağılımlarına baktığımızda, belli bir ek gelire sahip olan din 

görevlilerinin (  = 78.6), ek gelire sahip olamadığını belirten din görevlilerinden (  = 

78.9) daha düşük mesleki doyum puanına sahip olduğu; ancak yapılan analiz 

neticesinde, ek gelire sahip olma durumuna göre çalışanların mesleki doyum puanları 

arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir faklılığın olmadığı (t=0.15) görülmüştür. 

2.12. Oturulan Evin Durumunun Mesleki Doyuma Etkisi 

Din görevlilerinin mesleki tatminleri üzerinde etkili olduğunu düşündüğümüz bir 

diğer faktör ikamet edilen meskenin durumudur. Oturulmakta olan meskenin, kira, 

lojman ya da kişinin kendi evi olması gibi değişkenler bakımından mesleki doyumlar 

arasında farklılıklar olabileceği düşünülmüştür. 

 Tablo 22. Oturulmakta Olan Evin Durumu Bakımından Mesleki Doyum Ortalama Puanlarının 

Dağılımları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi  

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 
Kareler Ortalaması F Değeri Anlamlılık 

Gruplar Arası 1777,613 3 592,538 3,395 

   

,018 

  Gruplar Đçi 74878,073 429 174,541 

Toplam 76655,686 432   

Yaptığımız analiz neticesinde, oturulmakta olan ev durumuna göre din 

görevlilerinin elde ettiği mesleki doyum ortalama puanları arasında P<.05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılığın bulunduğu (F3.429 = 3.39, P<.05) tespit edilmiştir.   

Tablo 23. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Oturulmakta Olan Evin Durumu 

Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar  
 Lojman Kira Kendi Evi Diğer 

182 
42,0 

78,8956 Lojman     

147 
33,9 

78,0748 Kira     

82 
18,9 

81,9268 Kendi Evi     

22 
5,1 

72,4091 Diğer   *  

433 
100,0 

78,8614 Toplam     

* P<.05 

Tabloda, “diğer” (ailesinin yanı, pansiyon, yurt vb. yerlerde kalanlar) seçeneğini 

işaretleyen din görevlilerinin en düşük mesleki doyum puanına sahip olduğu (  = 72.4) 
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görülmektedir. Daha sonra, düşükten yükseğe, sırasıyla kirada oturanlar (  = 78), 

lojmanda oturanlar (  = 78.8) ve kendi evinde oturanlar (  = 81.9) gelmektedir. Ancak, 

puanlar arasındaki anlamlı farklılık, en düşük puana sahip “diğer” grubu ile kendi 

evinde yaşayanların puanları arasında gerçekleşmiştir.  

3. MESLEKLE ĐLGĐLĐ ALGILAMALARIN MESLEKĐ DOYUMA 

ETKĐSĐNE DAĐR BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında din görevlilerinin meslekleriyle alakalı çeşitli algı ve 

düşüncelerinin mesleki doyumlarına etkisine dair bulgulara yer verilecektir. Bunlar 

genel olarak, mesleki yeterlilik, işin getirisi, amir-memur ilişkileri, cemaatle ilişkiler, 

kurumla ilgili düşünceler, izinleri kullanabilme durumları, muhatapların durumları 

olarak ifade edilebilir. Burada aslolan, ifade edilen hususların nasıl ya da ne olduğu 

değil, din görevlisinin bunları nasıl algıladığı ve bunlar hakkında ne düşündüğüdür. 

Yani burada inceleme konusu edilen görevlilerinin öznel algılamalarının mesleki 

memnuniyetleri üzerindeki etkisi ve bu algılamalar bakımından meydana gelecek 

mesleki doyum farklılıklarıdır.  

3.1. Mesleki Yeterlilik Algısının Mesleki Doyuma Etkisi 

Bu başlık altında, din görevlilerinin mesleki yeterlilikleri ile ilgili düşüncelerinin 

mesleki doyumları üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu amaçla deneklere kendilerinin 

mesleki yeterlilikleri hakkında düşünce ve değerlendirmeleri sorulmuştur. Görevlilerin 

kendileri hakkındaki değerlendirmelerinin mesleki memnuniyetleri üzerindeki etkisine 

dair analizler aşağıda verilmiştir.  

Tablo 24. Mesleki Yeterlilik Algısı Bakımından Mesleki Doyum Ortalama Puanlarının Dağılımları 

Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 
Kareler Ortalaması F Değeri Anlamlılık 

Gruplar Arası 380,975 2 190,487 
1,074 

   

,343 

   
Gruplar Đçi 76274,711 430 177,383 

Toplam 76655,686 432   

Yaptığımız analiz neticesinde, araştırmaya katılan din görevlilerinin mesleki 

doyum puanlarının mesleki yeterlilik algıları açısından anlamlı bir farklılık 

göstermedikleri tespit edilmiştir (F2.430 = 1.07, P>.05).  
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Tablo 25. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Mesleki Yeterlilik Algısı Değişkenine 

Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

 Sayı Yüzde Puan 

Katılıyorum 272 62,8 79,4669 

Fikrim Yok 76 17,6 78,7237 

Katılıyorum  85 19,6 77,0471 

Toplam 433 100,0 78,8614 

 

Aralarında anlamlı bir farklılık olmamakla beraber, mesleki yeterlilik algısı 

durumuna göre din görevlilerinin mesleki doyum puanları sıralaması, düşükten yükseğe, 

şu şekildedir: Kendini yeterli göremeyenler (  = 77), kararsız olduğunu ifade edenler (  

= 78.7) ve yeterli olduğunu düşünenler (  = 79.4). Sonuca göre, mesleki bakımdan 

kendini yeterli gören çalışanların mesleki doyumlarının daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

3.2. Maaşla Đlgili Algılamaların Mesleki Doyuma Etkisine Dair Bulgular 

Araştırmamızda, din görevlisi olarak çalışanların aldıkları maaşın ihtiyaçlarını 

karşılamada yeterli olup olmamasıyla ilgili algılamaları ve aldıkları maaşın yaptıkları 

göreve karşılık adil ve yeterli olup olmayışı ile ilgili düşüncelerinin mesleki doyumları 

üzerinde etkisinin olduğu varsayılmaktadır.  

Tablo 26. Aylık Maaşın Yeterli Olması ve Yapılan Đşe Karşılık Adil Olmasıyla Đlgili Algılamalar 

Açısından Mesleki Doyum Ortalama Puanlarının Dağılımları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık 

Düzeyine Dair Varyans Analizi 

Değişkenler Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 

Kareler 

Ortalaması 
F Değeri Anlamlılık 

Maaşım Yeterlidir 

Gruplar Arası 1150,419 2 575,210 
3,276 

  

,039 

   
Gruplar Đçi 75505,267 430 175,594 

Toplam 76655,686 432   

Maaşım Đşime 

Karşılık Adildir 

Gruplar Arası 1089,943 2 544,972 
3,101 

  

,046 

   
Gruplar Đçi 75565,742 430 175,734 

Toplam 76655,686 432   

Yapılan analize göre, aylık maaşının yeterli olup olmayışı (F2.430 = 3.27, P<.05) 

ve yapılan göreve karşılık maaşın adil olup olmaması (F2.430 = 3.10, P<.05) hakkındaki 

algılamalar bakımından din görevlilerinin mesleki doyum puanları arasında P<.05 
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düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Bu farklılığın hangi gruplar 

arasında olduğunu tespit etmek için uygulanan Tukey-HSD testi sonuçları tablo 27 ve 

28’de verilmiştir.  

Tablo 27. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Maaşın Yeterliliği Algısı Değişkenine 

Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar   Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

170 39,3 80,8824 Katılıyorum   * 

25 5,8 77,0400 Fikrim yok    

238 55,0 77,6092 Katılmıyorum    

433 100,0 78,8614 Toplam    

* P<.05 

Tabloda da görüldüğü üzere, aldığı maaşın yeterli olduğunu düşünen din 

görevlilerinin mesleki doyum puanı diğerlerine göre daha yüksektir ( = 80.8). Maaşının 

yeterli olmadığını belirten ve fikir beyan etmeyen din görevlilerinin meslek doyumları 

ise diğerlerine göre daha düşük (  = 77.6), (  = 77) gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 

puanlar arasındaki anlamlı farklılık maaşın yeterli olduğunu düşünen grup ile yetersiz 

olduğunu ifade eden grup arasında gerçekleşmiştir. 

Tablo 28. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Maaşın Adil ve Yeterli Olup Olmayışı 

Algısı Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar   Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

166 
38,3 

80,8735 Katılıyorum   * 

49 
11,3 

77,5714 Fikrim yok    
218 

50,3 
77,6193 Katılmıyorum    

433 
100,0 

78,8614 Toplam    

* P<.05 

Diğer yandan, maaşın yaptığı göreve karşılık adil ve yeterli olduğunu ifade eden 

din görevlilerinin mesleki doyum puanları (  = 80.8), adil ve yeterli olmadığını 

düşünenler (  = 77.6) ile fikir belirtmeyenlerden (  = 77.5) daha yüksek olmuştur. 

Yukarıdakine benzer şekilde, maaşının adil oluşuyla ilgili soruya “katılıyorum” şeklinde 

cevap veren din görevlileri ile “katılmıyorum” şeklinde yanıtlayanların puanları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 
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3.3. Cemaatle, Meslektaşlarla ve Üstlerle Đlişkilerin Mesleki Doyuma Etkisi 

Araştırmamızın bir diğer hipotezi de din görevlilerin cemaatle ya da hizmet 

ettikleri muhataplarıyla ilişkilerinin mesleki doyumları üzerinde etkisi olacağı 

yönündedir. 

Tablo 29. Cemaat, Meslektaşlar ve Üstlerle Đlişkilerle Đlgili Algılamalar Bakımından Mesleki Doyum 

Ortalama Puanlarının Dağılımları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi 

Değişkenler Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 

Kareler 

Ortalaması 
F Değeri Anlamlılık 

Cemaatle Đlişkiler 

Gruplar 

Arası 
5364,774 2 2682,387 

16,179 

   

,000 

   Gruplar Đçi 71290,912 430 165,793 

Toplam 76655,686 432   

Meslektaşlarla Đlişkiler 

Gruplar 

Arası 
6077,008 2 3038,504 

18,512 

   

,000 

   Gruplar Đçi 70578,678 430 164,136 

Toplam 76655,686 432   

Üstlerle Đlişkiler 

Gruplar 

Arası 
6411,474 2 3205,737 

19,624 

   

,000 

   Gruplar Đçi 70244,212 430 163,359 

Toplam 76655,686 432   

Yaptığımız analizler neticesinde, cemaatle (F2.430 = 16.17, P<.01), meslektaş ve 

görev arkadaşlarıyla (F2.430 = 18.51, P<.01),  üstlerle (F2.430 = 19.63, P<.01) ilişkiler ve 

üstlerin görevliye karşı tutumuyla ilgili algılamalar bakımından din görevlilerinin 

mesleki doyum ortalama puanları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu 

saptanmıştır. Farklılığın hangi gruplar arasında olduğu aşağıda uygulanan Tukey-HSD 

testi sonuçlarıyla gösterilmiştir. 

Tablo 30. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Cemaatle Đlişkilerin Đyi Olduğuna Katılıp 

Katılmama Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 
Puanlar  

 Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

363 83,8 80,0799 Katılıyorum    

29 6,7 66,1379 Fikrim yok *  * 
41 9,5 77,0732 Katılmıyorum    
433 100,0 78,8614 Toplam    
* P<.05 
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Araştırmaya katılan din görevlilerinden cemaatle ilişkilerinin iyi olduğunu ifade 

edenlerin mesleki doyumlarının diğerlerine göre daha yüksek (  = 80) olduğu tespit 

edilmiştir. Cemaatle ilişkilerinin iyi olmadığını belirten din görevlileri onları takip etmiş 

(  = 77), bu konuda fikirlerinin olmadığını işaretlen din görevlileri ise en düşük (  = 

66.1) mesleki doyum puanına sahip olmuştur. Yaptığımız analiz neticesinde, “Cemaatle 

ilişkilerim iyidir ve bana karşı tutumları olumludur.” sorusuna “fikrim yok” cevabını 

veren grupla “katılıyorum” ve “katılmıyorum” şeklinde cevap veren gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. 

Tablo 31. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Meslektaşlar ve Görev Arkadaşlarıyla 

Đlişkiler Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar   Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

323 
74,6 

81,0341 Katılıyorum  * * 

38 
8,8 

71,3421 Fikrim yok    
72 

16,6 
73,0833 Katılmıyorum    

433 
100,0 

78,8614 Toplam    

* P<.05 

Diğer taraftan meslektaşları ve görev arkadaşları ile ilişkilerinden memnun 

olduğunu ifade eden deneklerin en yüksek mesleki doyum puanına (  = 81) sahip 

oldukları görülmektedir. Memnun olmadığını ifade eden din görevlileri (  = 73) ile bu 

konuda fikri olmadığını belirten din görevlileri (  = 71.3) ise daha düşük puanlara sahip 

olmuşlardır. Bununla beraber, istatistiki açıdan anlamlı farklılık meslektaşlarıyla iyi 

ilişkiler içerisinde olduğunu ifade eden grupla bu konuda fikri olmadığını ifade eden ve 

bu fikre katılmadığını beyan eden gruplarının puanları arasında gerçekleşmiştir.    

Tablo 32. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Üstlerle Đlişkiler Değişkenine Uygulanan 

Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar   Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

309 
71,4 

81,2848 Katılıyorum  * * 

56 
12,9 

73,6786 Fikrim yok    
68 

15,7 
72,1176 Katılmıyorum    

433 
100,0 

78,8614 Toplam    

* P<.05 
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Araştırmaya katılan din görevlilerinden üstleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu, 

amirlerinin tutumlarından memnun olduğunu ifade edenler, en yüksek mesleki doyum 

puanını (  = 81.2) almışlardır. Fikir beyan etmeyen din görevlileri (  = 73.6) ile 

amirleriyle ilişkilerinde sorunları olduğunu ifade eden din görevlilerinin mesleki doyum 

puanları (  = 71.1) daha düşük olmuştur.  Yukarıdaki sonuca benzer şekilde, 

“katılıyorum” grubuyla “fikrim yok” ve “katılmıyorum” grupları arasındaki farklılığın 

istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüştür.  

3.4. Amirlerin Tavırları ile Đlgili Algılamaların Mesleki Doyuma Etkisi  

Çalışan bireylerin amirleri ya da bağlı bulundukları kurumun çalışanlara karşı 

tutum ve davranışlarının mesleki memnuniyet açısından etkili olacağı düşünülmektedir. 

Amirlerin çalışanlara eşit mesafede durup onlara karşı adil olması, onlara hak ettikleri 

saygıyı göstermesi, iş görenin üstüne karşı olan güvenini pekiştirir. Üstleri tarafından 

desteklenen, çabalarına ve şahsına değer verilen, başarıları takdirle karşılanan bireylerin 

motivasyonlarının artması ve buna bağlı olarak mesleki tatminlerinin artması beklenir. 

Bu bakımdan amirlerin adil ve saygılı oluşları, çalışanları görevleri hususunda 

destekleyip teşvik etmeleri, başarıların takdirle karşılık bulması faktörlerinin 

çalışanların mesleki tatminleri üzerindeki etkisini test etmek üzere ilgili ifadelere katılıp 

katılmadıkları sorulmuştur.  

Tablo 33. Amirlerin Görevlilerine Karşı Adil ve Saygılı Olması, Görevlilerini Desteklemesi, Görevi 

Đyi Yapmanın Üstlerin Takdirini Kazandırması ile Đlgili Algılamalar Bakımından Mesleki Doyum 

Ortalama Puanlarının Dağılımları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans 

Analizi 

Değişkenler Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 
Anlamlılık 

Amirlerin Görevlilerine Karşı 

Adil ve Saygılı Olması 

Gruplar 

Arası 
3521,424 2 1760,712 

10,352 

   

,000 

   Gruplar Đçi 73134,262 430 170,080 

Toplam 76655,686 432   

Amirlerin Görevlileri 

Desteklemesi ve Teşvik 

Etmesi 

Gruplar 

Arası 
5650,564 2 2825,282 

17,110 

  

,000 

   Gruplar Đçi 71005,122 430 165,128 

Toplam 76655,686 432   

Görevi Đyi Yapmanın 

Üstlerin Takdirini 

Kazandırması 

Gruplar 

Arası 
6044,942 2 3022,471 

18,406 

   

,000 

   Gruplar Đçi 70610,744 430 164,211 

Toplam 76655,686 432   
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Bulgularımıza göre, amirlerin görevlilerine karşı tutumlarının adil ve saygılı 

olması (F2.430 = 10.35, P<.01), amirlerin görevlileri destekleme ve teşvik etmesi (F2.430 = 

17.11, P<.01), görevin iyi bir şekilde yapıldığında üstlerin takdirinin kazanılması(F2.430 = 

18.40, P<.01) ile ilgili algılamalar bakımından deneklerin sahip olduğu mesleki doyum 

ortalama puanları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.   

Tablo 34. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Amirlerin Görevlilere Karşı Adil ve 

Saygılı Oluşuyla Đlgili Algı Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar   Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

235 
54,3 

81,3745 Katılıyorum   * 

69 
15,9 

77,4928 Fikrim yok    
129 

29,8 
75,0155 Katılmıyorum    

433 
100,0 

78,8614 Toplam    

* P<.01 

 “Amirlerimin görevlilerine karşı tutumları adil ve saygılıdır.” ifadesine 

“katılıyorum” şeklinde cevap veren din görevlileri en yüksek (  = 81.3) mesleki doyum 

puanına sahip olurken, “fikrim yok” şeklinde cevap verenler daha sonra gelmiş (  = 

77.4), “katılmıyorum” şeklinde cevap verenler ise en düşük (  = 75) puana sahip 

olmuşlardır. Amirlerinin adil ve saygılı olmasıyla ilgili algıları olumlu olan grup ile bu 

konudaki algısı olumsuz olan grubun mesleki doyum puanların arasında anlamlı bir 

farklılık bulunduğu saptanmıştır. 

Tablo 35. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Amirlerin Görevliyi Destekleyip Teşvik 

Etmesi Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar   Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

250 
57,7 

81,9520 Katılıyorum  * * 

74 
17,1 

74,7027 Fikrim yok    
109 

25,2 
74,5963 Katılmıyorum    

433 
100,0 

78,8614 Toplam    

* P<.01 

Araştırmamızda, amirlerinden destek ve teşvik gördüğünü ifade eden görevlilerin 

daha yüksek (  = 81.9)  mesleki doyum puanı aldıkları tespit edilmiştir. Bu konuda fikir 
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belirtmeyen (  = 74.7) ve buna katılmayan din görevlileri (  = 74.5) ise daha düşük 

doyum puanı almışlardır. Diğer taraftan, amirlerinin görevi hususunda kendini 

destekleyip teşvik ettiğini belirten grup ile bu konuda fikir beyan etmeyen ve bu 

düşünceye katılmayan grupların mesleki doyum puanları arasında anlamlı bir farklılığın 

olduğu görülmektedir.   

Tablo 36. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Görevi Đyi Yapmanın Amirler Tarafından 

Takdirle Karşılanması Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar   Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

239 
55,2 

82,1423 Katılıyorum  * * 

71 
16,4 

76,4648 Fikrim yok    
123 

28,4 
73,8699 Katılmıyorum    

433 
100,0 

78,8614 Toplam    

* P<.05 

Yaptığımız analiz neticesinde, görevini iyi yaptığında üstleri tarafından takdir 

göreceğini düşünen din görevlilerinin en yüksek (  = 82.1) mesleki doyum puanını 

aldıkları; onları, bu hususta fikir belirtmeyenler (  = 76.4) ve başarılarının 

ödüllendirilmediğini düşünenlerin (  = 73.8) takip ettikleri saptanmıştır. Ancak gruplar 

arasındaki anlamlı farklılık,  üstleri tarafından takdir gördüğünü düşünen din görevlileri 

grubu ile bu konuda fikir belirtmeyen ve takdir görmediğini ifade eden grupların sahip 

oldukları mesleki doyum puanları arasında gerçekleşmiştir.  

3.5. Kurumun Tavırları ile Đlgili Algılamaların Mesleki Doyuma Etkisi  

Bir kurumun görevlilerine ve görevlilerinin yaptıkları işe yeterli değeri vermesi, 

bunu görevlilerine göstermesi ve hissettirmesi, çalışanların kendilerini değerli 

hissetmesine yol açar. Bu da onların mesleki tatminleri üzerinde olumlu bir etki 

meydana getirir. Başarı durumunda ödül elde etmenin bir motivasyon aracı olduğu 

düşünülmektedir. Din görevlilerin kurum ya da amirlerinin atama, nakil ve 

görevlendirme hususlarında, görevliler arasında adil davranıp davranmama 

durumlarının mesleki memnuniyet üzerinde etkili bir husus olduğu muhakkaktır. 

Kurumun ya da amirlerin, gerek nakil, atama ve görevlendirmeler gerekse performans 

değerlendirme hususlarında çalışanların ehliyet ve liyakatlerine öncelik verip 

vermemesi, bir başka deyişle hakkaniyet ilkesini gözetip gözetmemesi mesleki doyum 

üzerinde etkilidir.  
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Genelde kurum, özelde de amirlerin görevlilere karşı tavırlarını ve tutumlarını 

ifade eden bu hususların mesleki doyum puanları üzerindeki etkisinin incelendiği 

tablolar aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 37. Kurumun Yapılan Đşe ve Görevlilere Değer Vermesi, Kurumda Başarılı Olan Görevlilerin 

Ödüllendirilmesi, Nakil, Atama ve Görevlendirmelerde Adil Davranılması, Ehliyet ve Liyakate Önem 

Verilmesi ile Đlgili Algılamalar Bakımından Mesleki Doyum Ortalama Puanlarının Dağılımları Arasındaki 

Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi 

Kurumun Yapılan Đşe ve 
Görevlilerine Değer Vermesi 

Gruplar 
Arası 

7128,697 2 3564,348 
22,044 

  
,000 

   Gruplar Đçi 69526,989 430 161,691 

Toplam 76655,686 432   

Kurumda, Başarılı Olan 
Görevlilerin Ödüllendirilmesi 

 Gruplar 
Arası 

2983,731 2 1491,866 
8,708 

   
,000 

   Gruplar Đçi 73671,955 430 171,330 

Toplam 76655,686 432   

Kurumun nakil, atama ve 
görevlendirmelerde adil 
davranması 

Gruplar 
Arası 

6401,173 2 3200,586 
19,590 

  
,000 

   Gruplar Đçi 70254,513 430 163,383 

Toplam 76655,686 432   

Kurumda ehliyet ve liyakate 
önem verilmesi 

Gruplar 
Arası 

5427,239 2 2713,620 
16,382 

  
,000 

   Gruplar Đçi 71228,447 430 165,648 

Toplam 76655,686 432   

Araştırmamızda, Diyanetin yapılan işe ve görevlilerine değer vermesi (F2.430 = 

22.04, P<.01), kurumda başarılı olan görevlilerin ödüllendirilmesi (F2.430 = 8.70, P<.01), 

nakil, atama ve görevlendirmelerde adaletin gözetilmesi (F2.430 = 19.59,P<.01), ehliyet ve 

liyakate önem verilip ehliyet ve liyakat sahibi görevlilere öncelik tanınması (F2.430 = 

16.38, P<.01) ile ilgili algılamalar bakımından din görevlilerinin sahip oldukları mesleki 

doyum ortalama puanları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı farklılıkların olduğu 

saptanmıştır.  

Tablo 38. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Kurumun Görevlilerine ve Yaptıkları Đşe 

Değer Vermesi Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 
Puanlar  

 Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

173 40,0 83,4624 Katılıyorum  * * 

92 21,2 78,4891 Fikrim yok   * 
168 38,8 74,3274 Katılmıyorum    
433 100,0 78,8614 Toplam    
* P<.01 
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Bulgularımıza göre, kurumlarının kendilerine ve yaptıkları işe değer verdiğini 

düşünen din görevlilerinin mesleki doyumları daha yüksek (  = 83.4) gerçekleşmiştir. 

Bu konuda fikir beyan etmeyen (  = 78.4) ve kurumlarının değer vermediğini ifade 

edenlerin (  = 74.3) mesleki doyumları daha düşüktür. Tabloda görüldüğü üzere, 

kurumlarının kedilerine ve yaptıkları işe değer vermesi ile ilgili ifadeye “katılıyorum” 

yanıtını veren grupla “fikrim yok” ve “katılmıyorum” şeklinde yanıt veren gruplar 

arasında mesleki doyum puanları bakımından anlamlı farklılık bulunmuştur. Aynı 

şekilde “fikrim yok” diyen grupla “katılmıyorum” diyen grup arasında da anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir.  

Tablo 39. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Bakımından Kurumda Başarılı Görevlilerin 

Ödüllendirilmesi Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 
Puanlar  

 Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

133 30,7 82,3308 Katılıyorum   * 

91 21,0 79,5934 Fikrim yok    
209 48,3 76,3349 Katılmıyorum    
433 100,0 78,8614 Toplam    
* P<.01 

Diğer taraftan araştırmamızda, kurumda başarılı olan görevlilerin 

ödüllendirildiğini düşünen deneklerin mesleki doyum puanlarının en yüksek (  = 82.3) 

düzeyde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu konuda fikir beyan etmeyen görevlilerin 

puanlarının (  = 79.5) daha sonra geldiği, başarılı görevlilerin ödüllendirilmediğini 

düşünenlerin ise en düşük ( =76.3) puana sahip oldukları görülmüştür. Gruplar arasında 

anlamlı farklılık, kurumda başarılı olan görevlilerin ödüllendirildiğini düşünen grupla 

aksini düşünen grupların mesleki doyum puanları arasında gerçekleşmiştir.  

Tablo 40. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Kurumun Nakil Atama ve 

Görevlendirmelerde Adil Davranması Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 
Puanlar  

 Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

113 26,1 84,5310 Katılıyorum  * * 

120 27,7 79,6417 Fikrim yok   * 
200 46,2 75,1900 Katılmıyorum    
433 100,0 78,8614          Toplam    

* P<.01 

Çalışmamızda, nakil, atama ve görevlendirmeler hususunda kurumlarının adil 

davrandığını kabul eden din görevlilerinin en yüksek (  = 84.5) mesleki doyum 
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puanlarına ulaştıkları, bu konuda fikir belirtmeyenlerin onları takip ettikleri (  = 79.6), 

kurumlarının adil davranmadığını düşünen din görevlilerinin ise en düşük (  = 78) 

puanı adlıları tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kurumda yapılan nakil, atama ve 

görevlendirmelerle ilgili cevap veren grupların tümü arasında mesleki doyum ortalama 

puanları açısından anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 41. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Kurumun Ehliyet ve Liyakate Önem 

Vermesi Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 
Puanlar  

 Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

150 34,6 83,3733 Katılıyorum  * * 

97 22,4 78,7320 Fikrim yok    
186 43,0 75,2903 Katılmıyorum    
433 100,0 78,8614 Toplam    
* P<.01 

Öte yandan, kurumunun ehliyet ve liyakate önem verdiğini, önceliği ehliyet ve 

liyakat sahibi kişilere tanıdığını düşünen din görevlilerinin mesleki doyumları (  = 

83.3), bu konuda fikir belirtmeyen (  = 78.7) ve bu düşünceye katılmayan (  = 75.2) 

din görevlilerinin mesleki doyumlarından daha yüksek çıkmıştır. Buna ilave olarak, 

kurumun ehliyet ve liyakate önem verdiğini ifade eden grupla, bu konuda fikri 

olmadığını ve bu fikre katılmadığını beyan eden gruplar arasında mesleki doyum 

puanları bakımından anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.  

3.6. Đzinleri Tam Kullanabilme Durumlarının Mesleki Doyuma Etkisi  

Din görevliliği mesleğini icra edenlerin mesleki sorunlarından biri de izinlerini 

tam olarak kullanamamalarıdır. Bu duruma başka faktörler sebep olabileceği, 

mesleklerinden kaynaklanabileceği gibi, yönetici ve cemaatin tutumları da yol 

açabilmektedir.  

Tablo 42. Görevlerin Haftalık ve Yıllık Đzinlerini Tam ve Sorunsuz Kullanabilme Durumları 

Bakımından Mesleki Doyum Ortalama Puanlarının Dağılımları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık 

Düzeyine Dair Varyans Analizi 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 
Kareler Ortalaması F Değeri Anlamlılık 

Gruplar Arası 4480,165 2 2240,083 
13,346 

  

,000 

  
Gruplar Đçi 72175,521 430 167,850 

Toplam 76655,686 432   
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Araştırmamızda, din görevlilerinin izinlerini sorunsuz bir şekilde kullanabilme 

durumlarına göre mesleki doyum puanları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık bulunduğu (F2.430 = 13.34, P<.01) tespit edilmiştir.  

Tablo 43. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Görevlilerin Đzinlerini Sorunsuz Bir 

Şekilde Kullanabilmesi Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar   Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

222 
51,3 

81,9054 Katılıyorum   * 

35 
8,1 

78,1429 Fikrim yok    
176 

40,6 
75,1648 Katılmıyorum    

433 
100,0 

78,8614 Toplam    

* P<.01 

Bulgularımız, izin kullanımında sorun yaşamadığını ifade eden din görevlilerinin 

mesleki doyum puanlarının en yüksek düzeyde (  = 81.9) gerçekleştiğini ortaya 

koymuştur. Bu konuda fikir belirtmeyenlerin puanı onlardan sonra (  = 78.1) gelmiş, en 

düşük puanı da izin kullanmada sıkıntı yaşayan din görevlileri (  = 75.1) almıştır. 

Đzinlerini tam ve sorunsuz kullanabildiğini ifade eden din görevlileri ile bu fikre 

katılmadığını ifade eden din görevlilerinin mesleki doyum ortalama puanları arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  

3.7. Yapılan Göreve Halkın Đtibar Göstermesi ile Đlgili Algılamaların Mesleki 

Doyuma Etkisi  

Yapılmakta olan göreve halkın itibar göstermesi ya da çalışanlara halkın verdiği 

değer de mesleki doyum üzerinde etkili faktörlerden biridir. Bu konudaki bulgularımız 

aşağıdaki tablolarda araştırılmaktadır.  

Tablo 44. Yapılan Göreve Halkın Đtibar Edip Etmemesi ile Đlgili Algılamalar Bakımından Mesleki 

Doyum Ortalama Puanlarının Dağılımları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair 

Varyans Analizi 

Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Değeri 
Kareler Ortalaması F Değeri Anlamlılık 

Gruplar Arası 7295,504 2 3647,752 
22,614 

   

,000 

  
Gruplar Đçi 69360,182 430 161,303 

Toplam 76655,686 432   

Analizlerimiz sonucunda, yapılan görevin halk arasındaki itibarı hakkındaki 

algılamalar bakımından din görevlilerinin mesleki doyum ortalama puanları arasında 

P<.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu (F2.430 = 22.61, P<.01) görülmüştür.  
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Tablo 45. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Yapılan Göreve Halkın Đtibar Gösterip 

Göstermemesi Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 
Puanlar  

 Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

339 78,3 80,9912 Katılıyorum  * * 

25 5,8 73,6800 Fikrim yok    
69 15,9 70,2754 Katılmıyorum    
433 100,0 78,8614 Toplam    
* P<.01 

Puanlarına dağılımına baktığımızda, itibarlı bir meslek icra ettiğini düşünen din 

görevlilerinin en yüksek mesleki doyum puanına (  = 80.9) sahip oldukları, buna 

karşılık ilgili konuda fikir beyan etmeyen din görevlilerinin daha düşük (  = 73.6) puan 

aldıkları, halkın, yaptığı göreve itibar göstermediğini düşünen din görevlilerinin ise en 

düşük (  = 70.2) mesleki doyum puanını elde ettiği görülmektedir. Uygulanan Tukey-

HSD testi sonucu, yaptığı görevin halk arasında itibarlı meslek olduğunu ifade eden 

grup ile fikir beyan etmeyen ve bu fikre katılmayan grupların mesleki doyum puanları 

açısından anlamlı şekilde farklı olduğunu göstermiştir.  

3.8. Muhatapların Durumu ile Đlgili Algılamaların Mesleki Doyuma Etkisi  

Çalışanların hizmet ettiği kişiler ya da muhataplarının kültürel seviyelerinin 

yüksek olması onların işlerini kolaylaştırır ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini 

sağlar. Yeterli sayıda muhatap bulabilen çalışan, çabalarının değerli olduğunu 

düşünürken, muhatap sayısı düşük olan çalışan çabalarının boşa gideceğini düşünebilir. 

Söz konusu faktörlerin mesleki tatmin üzerindeki etkilerinin incelendiği tablolar aşağıda 

verilmiştir. 

Tablo 46. Muhatapların Kültürel Seviyesi ve Sayıları ile Đlgili Algılamalar Bakımından Mesleki Doyum 

Ortalama Puanlarının Dağılımları Arasındaki Farklılığın Anlamlılık Düzeyine Dair Varyans Analizi 

Değişkenler Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Serbestli

k Değeri 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 
Anlamlılık 

Hitap Edilen Çevrenin 

Kültürel Seviyesi 

Gruplar Arası 1414,998 2 707,499 
4,043 

 

,018 

 
Gruplar Đçi 75240,688 430 174,978 

Toplam 76655,686 432   

Hitap Edilen Çevrenin 

Sayısal Durumu 

Gruplar Arası 2631,407 2 1315,703 
7,637  

  

,001 

   
Gruplar Đçi 73906,035 429 172,275 

Toplam 76537,442 431   

Görevlinin muhatabı olan çevrenin kültürel durumu (F2.430 = 4,04, P<.05) ve hitap 

edilen çevre ya da cemaatin sayısı (F2.429 = 7.63, P<.01)  ile ilgili algılamalar açısından 
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din görevlilerinin mesleki doyum puanları arasında anlamlı farklılıklar olduğu 

saptanmıştır.  

Tablo 47. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Muhatapların Kültürel Seviyesi 

Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar   Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

128 
29,6 

81,6328 Katılıyorum   * 

54 
12,5 

78,2407 Fikrim yok    
251 

58,0 
77,5817 Katılmıyorum    

433 
100,0 

78,8614 Toplam    

* P<.05 

Kültürel seviyesi yüksek bir muhatap kitlesine sahip olduğunu ifade eden din 

görevlilerinin mesleki doyumları en yüksek (  = 81.6) düzeyde gerçekleşirken, bu 

konuda fikir belirtmeyenler onları (  = 78.2) takip etmiş, muhataplarının kültürel 

seviyesinin düşük olduğunu ifade eden din görevlileri ise en düşük (  = 77.5) mesleki 

doyum puanlarını almışlardır. Tabloda görüldüğü üzere, en yüksek ve en düşük puanı 

alan gruplar arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık vardır.  

Tablo 48. Mesleki Doyum Ortalama Puanları Açısından Hitap Edilen Çevrenin Yeterli Sayıda 

Olması Değişkenine Uygulanan Tukey-HSD Testi Sonucu 

Sayı Yüzde 
Ortalama 

Puanlar   Katılıyorum Fikrim yok Katılmıyorum 

165 
38,2 

82,0000 Katılıyorum  * * 

40 
9,3 

76,0000 Fikrim yok    
227 

52,5 
77,1322 Katılmıyorum    

432 
100,0 

78,8866 Toplam    

* P<.01 

Diğer taraftan, yeterli sayıda cemaate sahip olduğunu ifade eden din görevlilerinin 

mesleki doyum puanı diğerlerine göre daha yüksek (  = 82) iken, cemaat sayısını 

yetersiz bulan din görevlileri bu grubu takip etmiş (  = 77.1), cemaatinin sayısının 

yeterli olup olmadığı hususunda bir fikir beyan edemeyen din görevlileri grubu ise en 

düşük (  = 76) puanı almıştır. Gruplar arasındaki anlamlı farklılık ise, muhataplarının 

sayısını yeterli bulan grup ile bu konuda fikri olmadığını ifade eden ve hitap ettiği 

çevrenin sayısını yetersiz bulan gruplar arasında gerçekleşmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Araştırmanın bu bölümünde, bir önceki bölümde ulaşılan bulguların 

değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu amaçla, önce ulaştığımız bulgular aktarılacak, daha 

sonra bu bulguların, varsa, daha önce yapılan çalışmaların bulgularıyla karşılaştırması 

yapılacaktır. 

1.  MESLEKĐ DOYUM PUANLARINA GENEL BAKIŞ 

Bu başlık altında, din görevlilerinin mesleki doyumları hakkında genel bir fikir 

elde etmek için herhangi bir değişkene bakılmaksızın, alınan puanların hangi düzeylerde 

oluğu, yığılmaların nerelerde gözlendiğine dair genel bir bakış yapılacaktır.    

Çalışmamıza katılan din görevlilerinin, mesleki doyum testinden elde ettikleri 

puanlara bakıldığında en düşük puanın 26, en yüksek puanın da 100 olarak gerçekleştiği 

görülür. Bütün din görevlilerinin ortalama mesleki doyum puanının ise 78,8 olduğu 

bulunmuştur. Bu verilerden hareketle genel itibariyle din görevlilerinin puanlarının orta 

ve yüksek olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu sonuçta din görevliliğinin etkisinin 

olduğu düşünülebilir.  

Araştırmamızın evrenini din görevlileri oluşturmaktadır. Dolayısıyla bazı 

soruların cevaplanmasında bir vicdan muhasebesiyle karşı karşıya kalmak durumunda 

olabilirler. Nitekim MDÖ’nün “Yaptığınız işi önemli ve anlamlı buluyor musunuz?” 

şeklindeki ikinci sorusuna cevap veren denekler olumsuz bir cevap verdiğinde “din 

hizmetinin önemli olmadığını düşünmek” gibi bir durumla karşı karşıya 

kalabileceklerdir. Böyle bir baskının bütün din görevlileri üzerinde, farklı düzeylerde de 

olsa etkili olacağı düşünülürse, mesleki doyum puanları üzerinde yükseltici bir etkisinin 

olmasından söz edilebilir.  

2. DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLERĐN MESLEKĐ DOYUMA ETKĐSĐNE 

DAĐR BULGULARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

2.1. Yaşın Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Yaş, bireylerin hayata bakışları üzerinde etkili bir faktördür. Bu faktör çalışan 

bireylerin mesleki doyumları üzerinde de etkili bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Zira mesleki doyum, çalışan kişinin işine bakışı ve onunla ilgili tutumlarıdır.  
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Araştırmamızda, din görevlilerinin yaş durumları bakımından mesleki doyum 

puanlarının karşılaştırılması neticesinde, gruplar arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmüştür.   

Bu bağlamda, 20-30 yaş grubu en düşük puan (  = 73.8) alan grup olmuştur. 

Aralarındaki fark büyük olmamakla beraber, guruplar arasında yaşa bağlı olarak 

mesleki doyum puanlarında bir artış gözlenmektedir. Buna göre sıralama düşükten 

yükseğe; 31-40 yaş grubu (  = 80), 41-50 yaş grubu (  = 81.4)  şeklinde olmuş, 51 ve 

üzeri yaş grubunun da (  = 85) en yüksek doyum puanını aldığı görülmüştür. Bu sonuca 

göre, yaşın armasına paralel olarak mesleki doyumda yükselme olacağı şeklindeki 

hipotezimiz desteklenmiştir. 

Yıldız da yaptığı tez çalışmasında din görevlilerinin yaşlarının artmasına bağlı 

olarak mesleki memnuniyetlerinde bir artış olduğunu gözlemiştir. Meslekten ayrılma 

eğilimiyle ilgili yaptığı araştırmada da yaşın artmasıyla beraber meslekten ayrılma 

eğiliminde azalma olduğunu tespit etmiştir.103  

Genç yaştaki bireylerin beklentileri, yaş olarak biraz daha ileride olanlara nazaran 

daha fazladır. Bu nedenle beklentileri tam olarak karşılanmayan genç çalışanların 

mesleki tatminleri daha düşük düzeyde olabilmektedir.  Yaşı küçük olan çalışanların 

başka iş alanlarına geçiş yapma imkanının, yaşı daha büyük olan çalışanlarda daha 

düşük olması ya da hiç olmaması gibi nedenlerle yaş ilerledikçe mesleki tatminde de 

artış gözlenmektedir. Yaşın ilerlemesiyle birlikte çalışan bireylerin, işlerinden 

hoşlanmasa bile işi kabullenmek durumunda kaldıkları; işi değiştirme imkanları 

olmaması nedeniyle iş ile ilgili tutumlarında değişikliğe gittikleri düşünülmektedir. 

Bununla beraber, yaş ilerledikçe olgunlaşma artar. Đnsanlar istikrar arar, çok fazla 

macera istemezler. Evlilik ve çocukların sorumluluğu sebebiyle iş değişikliği riskini 

göze alamazlar. Ayrıca yaş ilerledikçe, bilinç ve tecrübe artar; kişi mesleğini daha iyi 

sahiplenebilir.  

Öte yandan Adams’ın eşitlik kuramına göre104 bireylerin yaş durumlarını artı bir 

faktör olarak algılayıp katkı şeklinde görmeleri de muhtemeldir. Fakat çalışmamızda 

yaş faktörünün bir katkı olarak algılanmadığı görülmektedir.  

                                                 

103 Yıldız, a.g.e, s.182, 188 

104 Bkz. Onaran, a.g.e, s.170 
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2.2. Cinsiyetin Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Cinsiyet, bireylerin duyuş ve düşünüşlerinde, toplumsal rollerinde farklılıklara, 

dolayısıyla mesleki doyumlarında farklılıklara yol açabilen bir faktördür. Bireyler 

cinsiyetleri münasebetiyle toplum içinde farklı rolleri yerine getirirler. Buna bağlı 

olarak iş sahalarında, genel olarak, erkek ve kadın çalışanların çalışma alanlarında 

ayrışmalar meydana gelmiş, farklı iş kollarında istihdam olma yönünde bir eğilim 

meydana gelmiştir.  

Cinsiyete göre çalışma değerlerinin tespitine ilişkin yapılan bir araştırmada, 

kadınların, çalışma arkadaşlıklarına, insanlarla iletişime, iş saatlerinin uygun olmasına 

ve iş güvencesine; erkeklerin ise,  ücrete, çalışmada özerkliğe, sorumluluk almaya, 

örgütte etkin bir konuma sahip olmaya önem verdikleri sonucuna ulaşılmıştır.105 

Din görevlisi olarak çalışan bireylerde de cinsiyete bağlı olarak ayrım söz 

konusudur. Çalışmamızın alanı içinde değerlendirilen meslek grupları bakımından 

bayan din görevlileri sadece vaize, Kur’an kursu öğreticisi, müftü yardımcısı olarak 

istihdam olurken; erkekler müftülük, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik 

ve müezzin kayyımlık gibi sahalardan istihdam olabilmektedir.  

Yaptığımız analizler neticesinde, kadınlarla erkeklerin mesleki doyum ortalama 

puanları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunmuş ve kadın çalışanların 

mesleki doyum puanlarının (  = 85.9) erkeklerin doyum puanlarından daha yüksek (  = 

78.3) çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar, bu konudaki hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Kadınların mesleki doyumunun daha yüksek olmasının sebebi olarak Diyanet 

Đşleri Başkanlığında çalışan kadınların erkeklere nazaran daha rahat bir durumda 

oluşları gösterilebilir.   

Kadınların çalışma alanları Kur’an kursları ve müftülük daireleri olmaktadır ki 

bunlar en azından bir ilçe merkezinde bulunur. Çalışma çevresindeki insanların genel 

itibariyle dindar olmaları münasebetiyle, diğer çalışma alanlarınki kadınların karşılaştığı 

olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimalleri daha düşük olmaktadır.  

“Kamu Çalışanların Đş Doyumu ve Yaşam Doyumu” adlı çalışmasında Dikmen, 

kadınların erkeklerden daha yüksek yaşam ve iş doyumuna sahip olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Bu durumun sebebi olarak, kadınların evleriyle beraber iş yükleri artsa da, 

                                                 

105 Izgar, a.g.e, s.149 
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ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olmanın verdiği rahatlık gösterilmiştir. Bunun 

yanı sıra, özellikle ülkemizde, kadınların erkeklere nazaran beklentilerinin daha düşük 

olması ve kolay karşılanması sebebiyle, iş doyumlarının daha yüksek olma eğiliminde 

olduğu ifade edilmiştir.106   

Diğer taraftan, mesleki tatminle ilgili değişik kurumlarda yapılan bazı 

araştırmalarda genel itibariyle kadın ve erkekler arasında belirgin bir fark olmadığı veya 

erkeklerin kadınlardan daha yüksek mesleki doyum puanına sahip olduğu 

görülmüştür.107 Diyanet çalışanlarında ise durum farklı çıkmıştır. Bunun da yukarıda 

ifade edildiği gibi, kadınların Diyanet Đşleri Başkanlığında daha rahat bir çalışma 

ortamına sahip olmalarından ve genel olarak eşlerine karşı daha saygılı davranan dindar 

eş ve ailelerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Öte yandan, Diyanet Đşleri Başkanlığında kadınlara yönelik bir pozitif 

ayrımcılıktan da söz etmek mümkündür. Zira göreve alınma veya görevde yükselmeyle 

ilgili kriterlerde erkek çalışanlarda aranan birçok şart kadın çalışanlarda 

aranmamaktadır. Örneğin, Kur’an kursu öğretici olarak çalışan, ilahiyat fakültesi 

mezunu bir bayan ve bir erkek, vaizlik mesleğine geçmek istediğinde, erkek çalışandan 

ihtisas eğitim merkezini bitirmiş olma veya doktora yapmış olma şartları aranırken, 

bayan din görevlisinde bu şartlar aranmaz. Buna durum, yukarıda atıfta bulunduğumuz 

eşitlik kuramında da ifade edildiği gibi erkek din görevlilerinde mesleki tatminsizliğe 

yol açabilmekte ya da bayan din görevlilerinin mesleki doyumlarının daha yüksek 

olmasında etkili olabilmektedir. 

2.3. Medeni Durumun Mesleki Doyuma EtkisininDeğerlendirilmesi 

Đnsan hayatındaki değişik dönem ve durumlar bireyin olaylara, yaşama bakışını 

etkiler. Özellikle ülkemizde, evliliğin insanların hayata bakış açılarının belirlenmesinde 

daha etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sorumluluk sahibi, ailesine önem veren 

insanlar için, yaşamı evlilik öncesi ve evlilik sonrası şeklinde bir ayrıma tabi tutmak 

yanlış olmaz. 

Çalışmamızda da insan hayatında önemli bir yerinin olduğunu düşünülen 

evliliğin, mesleki doyum üzerinde etkisi olan bir değişken olduğu öngörülmüştür. Buna 

                                                 

106  Dikmen, a.g.e, s.90 

107 Bkz. Đnce, a.g.e, s.63; Bölüktepe, a.g.e, s.106  
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göre, yapılan analiz neticesinde evli olan din görevlileri ile evli olmayanların sahip 

oldukları mesleki doyum puanları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

bulunduğu gözlenmiştir. Evli olan din görevlilerinin (  = 79.3) evli olmayanlara (  = 

72.8) nazaran daha yüksek puan aldıkları gözlenmiştir. Bu durumda ilgili hipotezimiz 

desteklenmiştir. 

Evlilik durumunun mesleki doyum üzerinde etkisinde yaş faktörünü de göz 

önünde bulundurmak gerekir. Yaş ile ilgili yapılan analizde 20-30 yaş grubundaki 

deneklerin mesleki doyumlarının yaşı daha büyük olanlardan daha düşük oluğu 

gözlenmişti. Genç yaştakilerin daha çoğunun bekar olacağı dikkate alınırsa, medeni 

durum ile yaş faktörünün ilintili olacağı kabul edilebilir.  

Medeni durumun mesleki doyum üzerindeki etkisine şu şekilde bir açıklama 

getirmek de mümkündür: Evlilikle beraber sorumlulukları da artan bireyler işlerine daha 

çok sarılırlar, zira evli insanların kaybedecek daha fazla şeyi vardır. Evli bireyler, 

işlerini kaybetmeyi ve iş değişikliği yapmayı kolay kolay göze alamazlar. Burada, 

“Zorunluluktan yapılan bir işte doyum olur mu?” gibi, bir soru akla gelebilir. Ancak, 

bilişsel çelişki kuramına108 göre birey işinden doyum almıyorsa, işine karşı negatif bir 

tutum içerisindeyse; işini değiştirmek ya da tutumunda yumuşama ve değişme yolunu 

tercih etmek durumundadır. Zorunluluklar nedeniyle işini değiştirmesi mümkün 

olmayan bireyler, yaşadıkları bilişsel çelişkinin baskısından kurtulmak için, işlerine 

karşı olan tutumlarını değiştirme cihetine gideceklerdir.  

2.4. Çocuk Sayısının Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Çocuk sahibi olma ve sahip olunan çocukların sayısının bireylerin ekonomik 

giderleriyle ilgili olması bakımından mesleki doyum üzerinde etkili bir faktör olması 

beklenir.  

Yapmakta olduğu işten, ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekonomik getiri alamayan 

bireyin mesleki tutumları üzerinde, bu hususun negatif bir etkisinin olabileceği 

düşünülmektedir. Öte yandan, çocuk sahibi olma ve çocuk sayısının çok olması 

nedeniyle sorumlulukları artan bireyin işini kaybetmeyi veya işini değiştirmeyi göze 

alamayacağı düşünülmektedir. Bu durumda, çalışan, işinden memnun olmasa bile 

                                                 

108 Bkz. Freedman, a.g.e, s.493–511 
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zamanla işi kabullenme ve iş ile ilgili tutumlarında değişikliğe gitme durumunda 

kalabilecektir.    

Çalışmamızda, medeni durumu evli olan deneklerin çocuk sahibi olup olmamaları 

ve çocuklarının sayısı faktörlerinin mesleki doyumları üzerinde etkili olup olmadığı 

araştırılmıştır. Analizler sonucunda, çocuk sahibi olma ve çocukların sayısı durumu 

açısından çalışanların mesleki doyum puanları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmadığı saptanmıştır.   

Bulgularımıza göre, mesleki doyum puanları açısından en yüksek puanı 4 ve daha 

fazla çocuğa sahip olduğunu ifade eden grup elde etmiştir(  = 81). Çocuğu olmayan 

grup onlardan sonra gelirken(  = 79.4), 1-3 çocuğa sahip olanlar en düşük (  = 78.9)  

puanı almıştır.   

Netice itibariyle, çocuk sahibi olma ve çocuk sayısındaki artışa bağlı olarak 

çalışanların mesleki doyumlarının artış göstereceği şeklindeki hipotezimiz 

doğrulanmamıştır.  

Burada, sadece evli olan deneklerin mesleki doyumları arasında karşılaştırma 

yapılmıştır. Bir önceki analizde bekar deneklerin mesleki doyumlarının evlilerden daha 

düşük olduğu ve bekarların da çocuk sahibi olmayan grupta yer aldığı düşünülecek 

olursa, örneklemin tamamı için yapılan analizde çocuk sayısı ile mesleki doyum 

arasında pozitif bir korelasyon olasılığından söz edilebilir.  

2.5. Eğitim Düzeyinin Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Eğitim durumu kişilerin mesleklerine karşı tutumlarını ve beklentilerini etkileyen 

bir faktör olarak karşımıza çıkar. Bu, giriş bölümünde ifade ettiğimiz eşitlik teorisindeki 

“girdi-çıktı” dengesi ile ilgili bir durum olarak ifade edilebilir.  Birey yapmakta olduğu 

işe sağladığı katkıların karşılığını almak ister. Bu karşılık, her zaman iyi kazanç 

şeklinde olmaz, bazen iyi bir statü de olabilir. Yani birey eğitimi, bilgisi, birikimi, 

çabası, performansıyla işine ya da kurumuna verdiği şeyleri toplar ve işinden ya da 

kurumundan elde ettiklerine, beklentilerinin ne kadar karşılandığına bakar. Algıladığı 

girdi-çıktı dengesine göre, mesleki doyum yaşar ya da yaşamaz. Arada bir dengesizlik 

olduğunu fark eden birey dengeyi sağlama yoluna gidebilir; işi yavaşlatma, verdiği 

kadar almak için çabalama ya da işten ayrılma yollarından birini seçer. 

Araştırmamızda, deneklerin eğitim düzeyleri bakımından mesleki doyum puanları 

arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir(P<.05). Bulgularımıza göre, ilahiyat 

fakültesini bitiren görevliler en düşük mesleki doyum puanına (  = 74.9) sahip iken, 
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bunun dışındaki gruplar ise düşükten yükseğe, yüksek lisans (  = 78.56), imam-hatip 

lisesi (  = 79.1), diğer (ilahiyat dışındaki yüksek okul ya da fakülteler) (  = 80.07) ve 

ilahiyat önlisans (  = 80.9) şeklinde sıralanmıştır. Ancak, gruplar arasındaki anlamlı 

farklılık, ilahiyat fakültesi ve ilahiyat önlisans arasında gerçekleşmiştir.  Elde edilen 

sonuçlara göre hipotezimiz desteklenmiştir.  

Burada eğitim düzeyi ile mesleki doyum arasındaki doğru orantıyı, yüksek lisans 

ve ilahiyat önlisans grupları bozmuştur. Bu durum, söz konusu grupların eğitim 

düzeylerine uygun kadrolarda istihdam olduğu ya da beklentilerinin yeterince 

karşılandığı şeklinde açıklanabilir.  

Yıldız’ın yaptığı “Din Görevlilerinin Sorunları ve Beklentileri Üzerine Sosyolojik 

Bir Araştırma: Elazığ Uygulaması” adlı çalışmada, araştırmamızdakine benzer bir sonuç 

bulunmuş; eğitim seviyesinin yükselmesiyle birlikte mesleki memnuniyette azalma 

olduğu gözlenmiştir. Bunun sebebi olarak eğitim durumuna uygun kadrolara 

yerleşmemiş olma üzerinde durulmuştur. 109 Bir başka deyişle mesleki doyum üzerinde 

girdilerle çıktılar arasındaki dengesizlik etkili olmuştur.  

Mesleki doyum puanı en düşük çıkan ilahiyat fakültesi mezunu çalışanların büyük 

çoğunluğunun imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarında istihdam olduğu 

görülmektedir.110 Bu durum, Yıldız’ın eğitim düzeyinin yükselmesiyle mesleki 

memnuniyetin düşmesinin sebebinin “eğitime uygun kadrolara yerleşememiş olmasıdır” 

şeklindeki tespitini desteklemektedir.  

Diğer taraftan araştırmamızın bulguları, ilahiyat önlisans bitiren din görevlilerinin 

en yüksek mesleki doyum puanına sahip olduğunu göstermektedir. Diyanet Đşleri 

Başkanlığında, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yapan din görevlilerinin ilahiyat 

fakültesini bitirmesi ile ilahiyat önlisans bitirmiş olmaları arasında herhangi bir farklılık 

yoktur. Đlahiyat önlisans bitiren bir din görevlisinin özlük hakları ilahiyat fakültesi 

bitirenle aynıdır. Önlisans mezunlarının özlük hakları bakımından elde ettiği bu çıktı 

dışında başka bir beklentilerinin olmaması ya da girdilerinin karşılığı olarak 

bekledikleri çıktıyı almış oldukları inancı, mesleki doyumlarının diğer gruplardan daha 

yüksek çıkmasında etkili olabilir. Önlisans programını bitirmenin çoğu din görevlisi 

tarafından açık öğretim yoluyla yapıldığı, gerek masraf gerekse emek bakımından örgün 

lisans programı kadar maliyetli olmadığı göz önüne alınırsa, bu grubun mesleki doyum 
                                                 

109 Yıldız, a.g.e, s.183 

110 Bkz. Ek Tablo.1 
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puanlarının diğerlerinden daha yüksek çıkmasının daha kolay anlaşılabileceği 

düşünülmektedir.  

Đlahiyat dışındaki lisans ya da önlisans programlarından birini bitirenler (Tablo ve 

analizlerde “diğer” grubu olarak geçmektedir.) grubundaki din görevlileri de ilahiyat 

önlsans bitiren çalışanlarla aynı durumda olduğu için onların da mesleki doyumları 

yüksek çıkmıştır.    

Örneklem grubumuzdaki yüksek lisans yapmış din görevlilerinin yarıya yakını 

imam-hatip olarak görev yaparken yarıdan fazlası ise vaiz veya müftü olarak görev 

yapmaktadır. Bu grupta yer alan din görevlilerinin mesleki doyumları ilahiyat 

fakültesini bitirenlerden yüksek olurken imam-hatip lisesi mezunlarından daha düşük 

olarak gerçekleşmiştir. 

2.6. Hafızlığın Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Hafızlık, din görevlileri için mesleklerine yönelik önemli bir katkıdır. Görev 

yapma esnasında görevlilere büyük bir kolaylık sağlar. Bu bakımdan hipotezimizde 

hafızlık faktörünün mesleki doyum üzerinde pozitif yönde etkili olacağı öngörülmüştür. 

Ancak yapılan analiz neticesince hafız ve hafız olmayan din görevlilerin elde ettikleri 

mesleki doyum puanları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Buna 

göre konuya ilişkin hipotezimiz doğrulanmamıştır.  

Aradaki fark az olmakla beraber, fikir vermesi açısından mesleki doyum 

puanlarının dağılımına baktığımızda, hafız olan din görevlilerinin yüksek (  = 80.1), 

hafız olamayanların ise daha düşük (  = 78.5) puan aldığı görülmektedir.  

Din görevlilerinin kurumlarına bir “girdi” olarak ifade edilen hafızlık durumuna 

karşılık kurumdan elde ettikleri bir “çıktı” söz konusudur. Zira hafızlık belgesi ibraz 

eden görevliler için hafızlık bir derece ( üç yıllık görev süresi) ilerlemesi sağlamaktadır. 

Bununla beraber hafızlık, din görevlilerinin mesleklerini yerine getirmede büyük 

kolaylık sağlar. Din görevlisine en çok gerekli olan Kur’an bilgisine hafızlar daha fazla 

sahiptirler. Đster müezzin ya da imam olsun, ister müftü ya da vaiz olsun, tüm din 

görevlileri için Kur’an bilgisi son derece önemlidir. Cami görevlileri okuyacak yer 

sıkıntısı çekmezken, vaiz ve müftüler de vaaz ve irşatlarında hafızlıklarından büyük 

orandan istifade ederler. Kur’an kursu öğreticileri için ise hafızlık daha önemli ve 

gereklidir. Zira Kur’an ve hafızlık eğitimi yapılan Kur’an kurslarındaki öğreticilerin 
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hafız olması onların işlerini iyi yapması ve eğitimin daha kaliteli olması açısından 

oldukça önemlidir.  

Diğer taraftan hafızlık din görevlisine mesleki açıdan yeterlilik hissi vermektedir. 

Bu itibarla, mesleki açıdan kendini yeterli gören, görevini yerine getirirken yeterlilik 

açısından sıkıntı çekmeyen bireylerin mesleki doyumlarının daha yüksek olması 

beklenebilir.  

Bir diğer husus, hafızların toplum içindeki itibarıdır. Uzun ve zahmetli bir çalışma 

gerektiren hafızlık, kişiye toplumsal bir statü kazandırmaktadır. Din görevliliğinin yanı 

sıra hafızlık statüsüne sahip olan birinin, hafız olamayanlara nazaran, mesleki tatminin 

daha yüksek olması beklenir. 

2.7. Yapılmakta Olan Görevin Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Kurumda yapılmakta olan görev yani bizzat işin kendisi mesleki doyum üzerinde 

etkili bir faktördür. Đş doyumu, iş ya da mesleğe karşı bireyin tutumu olduğunda yapılan 

iş de bu tutumun bir nesnesi olmaktadır.  

Yapılan analiz sonucunda, imam-hatiplik ve müezzin kayyımlık yapan din 

görevlilerinin elde ettiği mesleki doyum puanları ile Kur’an kursu öğreticiliği, vaizlik 

ve müftülük yapan din görevlilerinin sahip olduğu puanlar arasında P<.05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunduğu saptanmıştır.  

Yaptığımız analiz neticesinde, imam-hatip ve müezzin-kayyımların diğer çalışan 

gruplarından daha düşük mesleki doyuma sahip olduğu görülmüştür. Buna göre 

müezzin-kayyımlar en düşük (  = 77.9) puanı almış, imam-hatipler de hemen onu 

izlemiştir (  = 78). Diğer çalışan grupları ise bunlara göre daha yüksek puan almış ve 

düşükten yükseğe sıralama şu şekilde olmuştur: Vaizler (  = 83.6) Kur’an kursu 

öğreticileri (  = 84.3) ve müftüler (  = 86). Ulaşılan sonuçlar hipotezimizi doğrular 

niteliktedir.  

Yıldız da yaptığı araştırmada, din görevlilerinin yapmakta oldukları görev ya da 

sahip oldukları unvan faktörünün mesleki tatminleri üzerinde etkili olduğu sonucunu 

bulmuştur.111  

                                                 

111 Yıldız, a.g.e, s.184 
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 Đmam-hatip ve müezzin-kayyımların mesleki doyum puanlarının düşük 

olmasında, din görevlileriyle ilgili sorunların genel olarak bu gruplar üzerinde 

yoğunlaşması etkili olabilir. Bu gruplar, Diyanet Đşleri Başkanlığında en alt maaş 

grubunda yer almaktadır. Alanlarıyla alakalı bir okulu bitirmeleri maaşlarında önemli 

bir artış sağlamaz, ya da bitirdikleri yüksek okulun alanları ile ilgili ya da ilgisiz olması 

arasında fark yoktur. 

Çalışma süreleri günün tamamına yayıldığı için barınma, özellikle bu görevliler 

için önemli bir sorundur. Uygun bir lojmanı olan camilerde görev yapanlar bu sorunu 

pek yaşamazken, uygun lojmanı ya da hiç lojmanı olmayan camilerde görev yapan 

imam-hatip ve müezzin kayyımlar, özellikle uygun şartlarda kiralayacak ev de 

bulamadıklarında, büyük sorun yaşarlar. Caminin bulunduğu muhitte ev kiraları çok 

yüksekse veya köyde görev yapanlar için lojman yoksa görevliler büyük bir sıkıntıyla 

karşı karşıya kalır.  

Din görevlilerinin itibar görüp görmemesiyle ilgili problemlerde, sürekli halkın 

içinde bulunmaları nedeniyle, en çok imam-hatip ve müezzin-kayyımlar karşı karşıya 

kalır ve itibar sorunundan en çok onlar etkilenirler. Öte yandan, müftü ve vaizlerin 

kıdemleri daha yüksek olduğundan ve halkla sürekli yüz yüze olmadıkları için cami 

görevlilerine nazaran daha itibarlı bir konumda bulunurlar. 

Cami görevlileri, yerine görev yapacak kişi bulma sıkıntıları olması nedeniyle izin 

hususunda problem yaşarlar. Bunun dışında yılın belli dönemlerinde izinlerinde 

kısıtlama söz konusu olduğundan kanuni izinlerini, ihtiyaç duydukları her zaman 

kullanamazlar. Đdari amirlerinden izin alsalar bile bu iznin cemaat tarafından hoş 

görülmemesi sebebiyle de sıkıntı içine düşebilirler.  

Diğer taraftan, özellikle cami görevlileri amirleriyle sağlıklı iletişim ortamı 

bulamadığından çeşitli iletişim çatışmalarıyla karşı karşıya gelebilmektedirler. Buna 

ilave olarak, müftülük dairelerinde yaşadıkları çeşitli sıkıntılar, kendilerine iyi 

davranılmaması gibi durumlar onlar için ayrı bir sorun olarak kendini göstermekte ve 

mesleki doyumlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Din görevlilerinin mesleklerini seçme aşamasından icra etme süreçlerine kadar, 

işlerini benimseme sorunları da mesleki tatminleri üzerinde önemli ve etkili bir faktör 

olarak karşımıza çıkmaktadır.112 Ayrıca, mesleki yeterlilikle ilgili durumlar da 

performans-iş tatmini açısından etkili bir faktör olabilir.  

                                                 

112 Bkz, a.g.e, s.170 
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Din görevlileri arasında muhatapların durumlarından da en çok muzdarip olanlar 

yine cami görevlileridir. Bu durum, zaman zaman, onların mesleki tatminlerinin 

düşmesi ve tükenme yaşamalarında etkili bir faktör olabilmektedir.  

Diğer taraftan, müezzin-kayyımlar camilerde ikinci görevli olmaları 

münasebetiyle, çeşitli camilerde görevlendirilebilmektedir. Bu görevlendirmeler de 

genelde emri vaki şeklinde olmaktadır. Günde beş vakit olmak üzere iskan ettiği 

mahalden oldukça uzak bir yere gidip gelmek büyük sıkıntı yaratmaktadır. Görev 

yerlerinin, bu şekilde, sık sık değişmesi durumunda müezzin-kayyımlar daha fazla 

sıkıntıya düşmekte; bu da mesleki doyumlarını olumsuz etkileyebilmektedir.  

Burada ifade edilen hususlar, din görevlilerin karşılaştığı çeşitli sorunlar nedeniyle 

mesleki doyumlarında meydana gelen olumsuz sonuçlardır. Bu sorunlarla karşı karşıya 

olmayan din görevlilerinin mesleki doyumları haliyle yükselme eğilimi gösterecektir.  

Amir konumunda olan müftüler, sorumlulukları çok olsa da daha rahat bir 

konumda olmaları ve mesleklerine gösterilen itibarın daha yüksek olması sebebiyle 

mesleki doyumları diğerlerinden daha yüksek çıkmıştır.  

Kur’an kursu öğreticilerinin muhataplarının genelde küçük yaşta olması, işlerinin 

ek ders gibi ekstra gelir getirmesi, cami görevlilerinden daha rahat bir konumda 

olmaları, müftülerden hemen sonra yüksek mesleki doyuma sahip olmalarının sebepleri 

olarak düşünülebilir.  

Vaizlerin mesleki doyumları da, söz konusu sorunlarla çok fazla karşılaşmadıkları 

için, müftüler ve Kur’an kursu öğreticilerinden düşük olmakla beraber, cami 

görevlilerinden daha yüksek çıkmıştır. Vaizlik mesleğini icra eden kişiler için mesleki 

anlamda monotonlaşmayla karşı karşıya kalma sorunundan söz edilebilir. Anlatılacak 

konuların sınırlı olması, yılın belli dönemlerinde sürekli aynı konuların işlenip durması, 

aynı konuların farklı camilerde de olsa devamlı anlatılması gibi hususlar vaizlerin 

meslekleriyle ilgili karşılaştıkları sorunlar olarak ifade edilebilir. Bu sorun görevlinin 

mesleki heyecan ve iştiyakının yitmesine, dolayısıyla da mesleki tatmininin azalmasına 

yol açabilmektedir.   

Burada ifade edilmesi gereken bir husus da görevlilerin bitirdikleri okula göre 

görev dağılımlarıdır.113 Đlahiyat Fakültesini bitirenlerin büyük çoğunluğunun imam-

hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapmasının, bu görev gruplarında mesleki 

doyumun düşmesine neden olabileceği düşünülmektedir.  

                                                 

113 Bkz. Ek Tablo.1 
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2.8. Görev Yılının (Kıdem) Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi   

Görevde geçirilen süre, kişinin o işteki kıdemini ifade eder. Bireyin kıdeminin çok 

olması yani bir işte uzun yıllar çalışması, o işten memnun olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. Çünkü birey sevmediği bir işte uzun süre çalışmayı tercih etmez. Bu 

nedenle kıdem ile mesleki tatmin arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu 

düşünülmektedir. Bununla birlikte, çeşitli engeller nedeniyle başka bir işe geçme imkanı 

bulamayan bireyler, yapmakta oldukları görevi zorunluluktan yapıyor da olabilirler. Bu 

durumda, işe devam etmeleri o işi çok sevmelerinden değil zorunluluktan kaynaklanmış 

olmaktadır. Bununla beraber, kıdemi çok olan çalışanların mesleki tatminlerinin gene de 

yüksek olma eğiliminde olması beklenir. Çünkü kişi eğer işini değiştiremiyorsa, 

sevmediği bir işle sürekli meşgul olamayacağından, işle ilgili tutumlarını değiştirme 

yolunu tercih eder. Araştırmamızda din görevlilerinin kıdemleri arttıkça, mesleki 

doyumlarının da artacağı varsayılmıştır. 

Analizlerimiz neticesinde, din görevlilerinin kıdemleri bakımından elde ettikleri 

mesleki doyum ortalama puanları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. Puanların dağılımlarına baktığımızda, kıdemin artmasına bağlı olarak 

mesleki tatmin puanlarında bir artış olduğu gözlenmiştir. 1-5 yıl görev yapan grubun 

mesleki doyum puanı (  = 75.3) en düşük olurken 21 ve üzeri yıl çalışan din 

görevlilerinin mesleki doyum puanları (  = 83.3) en yüksel olmuştur. Diğer grupların 

mesleki doyum puanları bu ikisi arasında yer almıştır. Aralarından önemli bir farklılık 

olmamakla beraber, puanlar 6-10 yıl (  = 78.2), 11-15 yıl (  = 78.4), 16-20 yıl (  = 

79.7) şeklinde sıralanmıştır. 

Đstatistiki açıdan anlamlı farklılığın, kıdemi en az olan 1-5 yıl grubu ile 21 ve 

üzeri yıl çalışan grubun mesleki tatmin puanları arasında olduğu bulunmuştur. Bu 

sonuca göre ilgili hipotezimizin desteklendiğini söyleyebiliriz.  

Dikmen, Kamu Çalışanlarında Đş Doyumu ve Yaşam Doyumu adlı tez 

çalışmasında deneklerin çalışma süreleri bakımından, anlamlılık düzeyi düşük olmakla 

beraber, iş ve yaşam doyumları arasında farklılık olduğu, kıdemin artmasıyla birlikte 

doyumun da arttığı sonucuna varmıştır.114  

Yıldız da yaptığı çalışmada din görevlilerinin kıdemiyle ilgili durumu yaşlarıyla 

bağlantılı olarak ele almıştır. Bu bağlamda, yaşın ve kıdemin artmasıyla birlikte din 

                                                 

114 Dikmen, a.g.e, s.91 
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görevlilerinin gerek görev yapma gerekse üstlerle iletişim açısından daha rahat olacağı 

vurgulanmış, kıdem ya da yaşın armasıyla beraber mesleki memnuniyetinde artacağı 

üzerinde durulmuştur.115  

2.9. Görev Yeri Konumunun Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Araştırmamızda, görev yapılan yerin konumu açısından din görevlilerinin mesleki 

doyumlarında farklılık olabileceği varsayılmıştır. Bu hipotezi test etmek için, görev yeri 

konumuna göre din görevlileri il merkezinde, ilçe merkezinde ve köy-kasabada 

çalışanlar şeklinde gruplandırılmış ve mesleki doyum puanlarının farklılık gösterip 

göstermediğine bakılmıştır.    

Yapılan analiz sonucunda, görev yeri konumuna göre, gruplar arasında mesleki 

doyum puanları bakımından P<.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Buna göre hipotezde öngörüldüğü şekilde en düşük mesleki doyum puanına (  = 76.9) 

köy-kasabada görev yapanlar sahip olmuşlardır. Daha sonra ilçe merkezinde görev 

yapanların puanları (  = 78.6) gelirken, il merkezinde görev yapanların en yüksek 

mesleki doyum puanına (  = 81.6) sahip oldukları görülmüştür. Gruplar arasındaki 

anlamlı farklılık ise, il merkezinde görev yapanlar ile köy-kasabada görev yapanlar 

arasında gerçekleşmiştir. Netice itibariyle büyük merkezlere geçildikçe din 

görevlilerinin mesleki tatminlerinde bir artış olduğu gözlenmektedir.   

Görev yerinin konumu, çalışanın kapasite durumu hakkında da bir fikir verebilir. 

Đl ya da ilçe merkezlerinde görev yapan bireylerin mesleki yeterlilik ve donanım 

açısından daha yeterli oldukları kabul edilecek olursa, onların performans durumlarının 

mesleki tatminleri üzerinde etkili olduğu düşünülebilir. Diğer yandan, girdi-çıktı 

dengesi açısından meseleye bakılacak olursa, merkezi yerlerde görev yapanların 

çıktılarından memnun oldukları düşünülebilir. Bu bakış açısı bize köy-kasabada görev 

yapıp da mesleki donanım ve performans olarak iyi durumda olan din görevlilerinin 

mesleki tatminlerinin düşük olmasında, çıktılarından memnun olmama faktörlerinin 

etkili olduğu sonucuna da götürebilir.    

Elde edilen bu netice, mesleki doyum konusunda, mesleki donanım, işte başarı ve 

kendine güvenin yanı sıra, görev yeri konumlarından kaynaklanan yaşam şartlarını da 

göz önünde bulundurmak gerektiğini göstermektedir. Yapılan görev nedeniyle bazı 

sıkıntılara katlanmanın, daha zor yaşam şartlarıyla mücadele ediyor olmanın mesleki 

                                                 

115 Yıldız, a.g.e, s.182 
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tatmin üzerinde etkili olacağı düşünülmektedir. Ülkemiz şartlarında, hem yaşam şartları 

açısından hem de görev yapma bakımından köy-kasabaların, genel olarak, daha zor 

şartlara sahip olduğu muhakkaktır.  

Diğer yandan, köy-kasaba grubunda yer alan görevlilerin imam-hatip ve müezzin 

kayyımlardan oluştuğu hususunu da göz önüne almak gerekir.116 Yapılmakta olan görev 

bakımından din görevlilerinin elde ettikleri mesleki tatmin sonuçlarına bakıldığında – 

imam-hatip ve müezzin-kayyımların mesleki tatminleri diğer gruplardan daha düşük 

olmuştu – yapılmakta olan görevin de bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olduğu ifade 

edilebilir.  

2.10. Maaş Durumunun (Ücret) Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Ücret ya da aylık maaş yapılmakta olan işin en önemli unsurlardandır. Çalışan 

açısından yapmakta olduğu işten elde ettiği gelir önemlidir. Zamanını mesleğine 

hasreden çalışan, işinden, en azından geçimini sağlayacak, ihtiyaçlarını karşılayacak bir 

gelir elde etmek ister. Bu bakımdan maaş durumunun mesleki doyum üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olacağı düşünülmektedir. Yani ihtiyaçları karşılayacak bir getiri 

sağlayan işin mesleki tatmini yüksek olurken ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalan bir 

işin mesleki tatmini daha düşük olur denilebilir.  

Elde edilen gelir ya da para, birçok ihtiyacın karşılanmasında araç konumundadır. 

Maddi gelir, özellikle günümüzde, toplumsal statüyü belirlemede önemli bir araç haline 

gelmiştir. Đnsanların toplumsal statülerinin belirlenmesi ya da saygınlık kazanmalarında 

önemli bir araç olan para ya da ücretin mesleki tatmin üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olacağı düşünülmektedir. Araştırmamızda da ücretin, din görevlilerinin mesleki 

doyumları üzerinde etkili bir faktör olduğu varsayılmıştır.   

Din görevlilerinin ücret durumlarının mesleki tatminlerine etkisine dair yaptığımız 

analizde, elde edilen aylık maaş bakımından mesleki doyum puanları arasından P<.05 

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Yani din görevlilerinde aylık 

maaşın mesleki tatmin üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma anketinin 

uygulandığı tarihlerde (2006), din görevlileri maaşlarına göre “800–949”, “950 ve 

üzeri” şeklinde gruplandırılmışlardı. Sonuçta, 800-949 YTL maaş alan din 

görevlilerinin mesleki doyum puanlarının (  = 77.4) daha düşük olduğu, 950 ve üzeri 

maaş alan grubun ise daha yüksek puana (  = 80.8) sahip olduğu görülmüştür.  

                                                 

116 Bkz. Ek Tablo.2 
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Yıldız da yaptığı çalışmada, din görevlilerinin ücret durumları açısından mesleki 

memnuniyetleri arasında farklılık olduğunu tespit etmiştir. Çalışmada maaş grupları 

beşli olarak sınıflandırılmış,117 gelirin artmasına paralel olarak mesleki memnuniyet 

düzeyinin yükselme eğiliminde olduğu görülmüştür. Ayrıca, maaş ve özlük hakları din 

görevlilerinin önemli sorunlarından biri olarak ifade edilmiş, meslekten memnun 

olmama, meslekten ayrılma isteği üzerinde bu sorunun etkili olduğu üzerinde 

durulmuştur. Çalışmada, görevlilerin maaşları arasında bir dengesizlik oluğu, eğitim 

durumu ya da unvan açısından maaşlar arasında önemli bir farklılık olmadığı ifade 

edilmiştir.  

Đnce, Đş Tatminine Etki Eden Başlıca Faktörler ve Uygulamadan Bir Örnek adlı 

çalışmasında, banka çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada, ücretin mesleki tatmin 

üzerinde etkili faktörlerden biri olduğunu tespit etmiştir. Çalışmada ücret, işin 

kendisinden sonra gelen en önemli faktör olarak ifade edilmiştir.118   

Tütüncü, “Kar Amacı Gütmeyen Yiyecek-Đçecek Đşletmelerinde Đş Doyumunun 

Analizi”  adlı çalışmasında, ücret doyumu ile iş doyumunu ayırmış, deneklerin iş 

doyumları yüksek olurken ücret doyumlarının düşük olduğunu tespit etmiştir. Buna göre 

iş tatmini yüksek olan bireylerin, ekonomik nedenlerle işten ayrılma, ekonomik getirisi 

daha yüksek işlere yönelme eğiliminde olabileceklerini gözlemiştir.119  

Herzberg’in çift etmen kuramın göre, ücret azlığı kişinin mesleki tatmininde 

azalmaya yol açıp onu işinden uzaklaştırırken ücret fazlalığı kişide mesleki tatmin 

meydana getirici bir etki yapmamaktadır.120 Buna göre işin bizzat kendisi mesleki 

tatmin üzerinde birinci derecede önemli bir faktör olurken, ücret durumu tatminkar 

olmadığında mesleki doyumu etkilemeye başlamaktadır.  

2.11. Ek Gelire Sahip Olmanın Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Maaş dışında belli bir gelire sahip olmanın kişinin yaşamsal doyumuna, 

dolayısıyla da mesleki doyumuna olumlu bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

                                                 

117 Yıldız, a.g.e, s. 185 

118 Đnce, a.g.e, s.53 

119 Tütüncü, a.g.m 

120 Bkz. Şekil.3 
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Yaptığımız ankette din görevlilerine maaşları dışında ek gelire sahip olup 

olmadıkları sorulmuş,121 görevlilerin %16.2’si bu soruya “evet” cevabı verirken %83.8’i 

“hayır” şeklinde cevap vermiştir. Yapılan analiz neticesinde ek gelire sahip olma 

bakımından din görevlilerinin mesleki tatminleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür. Çok az fark olmakla beraber ek gelire sahip olan din görevlilerinin mesleki 

doyum puanları (  = 78.6), ek geliri olmadığını ifade eden din görevlilerinin 

puanlarından (  = 78.9) daha düşük olmuştur. Netice olarak, maaş dışında ek gelire 

sahip olma ve maddi açıdan daha rahat olmanın mesleki doyum üzerinde etkili olacağı 

şeklindeki hipotezimiz desteklenmemiştir. 

Buradan, ek işle kazanılan ekonomik refahın mesleki doyum üzerinde başlı başına 

etkili bir faktör olmadığı anlaşılmaktadır. Zira kişinin maaş dışında elde ettiği ek gelir 

yaptığı işten sağlanmamaktadır. Adams’ın eşitlik kuramına göre, çalışan birey işinden 

elde ettiği geliri girdilerinin karşılığı olan çıktı olarak görmekte ve mesleki tatmini 

üzerinde para olarak sadece işinden elde ettiği gelir etkili olmaktadır.  

Diğer yandan, ek gelir sağlayan bir işle meşgul olma durumunda, özellikle kişi ek 

işinden daha fazla gelir elde ediyorsa, çalışan bireyin mesleğine kendini tam olarak 

vermesi mümkün olmayabilmektedir. Böyle biri için yapmakta olduğu meslek, bir nevi 

ek iş olarak görülmekte ya da yan alan haline gelebilmektedir.  

Yıldız, araştırmasında din görevlilerinin maaş dışı elde ettiği gelirler üzerinde 

durmuş,122 fakat bunu mesleki memnuniyetle ilgili olarak değil, din görevlilerinin 

sorununu olarak ücret ve gelirleri çerçevesinde ele almış; ücretlerin yetersiz olması 

nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan din görevlilerinin ek iş yapmak durumunda 

kalabildiğini ifade etmiştir.  

2.12. Mesken Durumunun Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Din görevlilerinin, özellikle cami görevlilerinin, en önemli sorunlarından biri de 

meskendir. Din görevlileri görev yaptıkları muhitte oturmak durumundadır. Belli bir 

mesai ile çalışan görevliler için mesken problemi olsa da, bu cami görevlilerindeki 

                                                 

121 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurların ek iş yapmaları yasaklanmıştır. Ancak 

memurların yasal çerçevelerden ek gelir sağlayabilecekleri düşünülmektedir. Kiralık bir menkulü olma, 

eşin gelir getirmesi, bir yere ortak olma, aileden ya da köyünden yardım alma gibi…  

122 Yıldız, a.g.e, s.328 



106 

 

kadar bariz değildir. Cami görevlilerinin mesaileri günün tamamına yayılma özelliği 

gösterdiği için camiye yakın bir mahalde oturma zorunlulukları vardır. Araştırmamızda, 

iskan edilen evin durumunun din görevlilerinin mesleki doyumları üzerinde etkili 

olduğu varsayılmıştır. 

Bu itibarla anketimizde din görevlilerinin oturdukları evin durumu ile ilgili bir 

soru yöneltildi. Soruda, görevlilerin oturdukları yerler “lojman”, “kira”, “kendi evi” ve 

“diğer(yurt, pansiyon, ailesinin yanı, köy odası, başkasına ait ev vs)” gruplarına ayrıldı.   

Yapılan analiz neticesinde, oturulmakta olan evin durumu bakımımdan grupların 

mesleki doyum puanları arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir farklılığın olduğu tespit 

edilmiştir. Elde edilen sonuç hipotezimizi doğrulamıştır. Mesleki doyum puanlarının 

dağılımlarına bakıldığında, oturulmakta olan ev ile alakalı, en düşük puanı (  = 72.4) 

“diğer” grubundakiler almışlardır. Ondan sonra sırasıyla kirada oturanlar (  = 78), 

lojmanda kalanlar (  = 78.8) gelmiş, en yüksek puanı (  = 81.9) ise kendi evinde 

oturanlar almışlardır.  

Buna göre, “diğer” grubunun içine giren, yurt, pansiyon, ailesinin yanı, köy odası 

gibi yerlerde kalan görevliler en düşük mesleki doyuma sahip olmuşlarıdır. Söz konusu 

yerler diğerlerine göre düzenli bir hayatın olmadığı ya da oturma açısından rahat 

olmayan meskenler olduğu için bu gurupta yer alan görevlilerin mesleki doyumlarında 

düşürücü bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.  

Oturulan ev durumunu, meslek doyumuyla ilgili birkaç açıdan ilişkilendirmek 

mümkün olabilir. Đlk olarak, ülkemizde ev kiralarıyla din görevlerinin maaşları birlikte 

düşünüldüğünde, oturulan evin niteliği ekonomik bir faktör olarak görülebilir.  Bu 

durumda kirada oturan bir görevli aylık maaşının yaklaşık üçte birini kira olarak 

verirken, lojmanda ya da kendi evinde oturan biri maaşının yaklaşık üçte birini tasarruf 

etmektedir. Bu yönüyle kirada oturan görevli, maaşının büyük bir kısmını barınmaya 

ayırdığı için, diğerlerine göre ekonomik bir kayba uğramış olmaktadır.  

Bir başka açıdan, ekonomik durumun bizzat kendisinin değil, işle ilgili olan 

yönünün mesleki doyum üzerinde daha etkili olduğundan söz edildi. Buna göre, 

oturulan ev görev yeriyle ilgili olup, evin ekonomik boyutu da işin kendisiyle ilgili 

olmaktadır. Bu yönüyle de mesken durumu, mesleki doyumu etkileyici bir faktör olarak 

düşünülmektedir.  

Oturulan ev durumunun meslek doyuma etkisine ilişkin bir diğer husus da 

kuramlar kısmında üzerinde durulan “girdi-çıktı” dengesidir. Buna göre aynı mesleği, 

aynı donanımla, aynı şekilde yerine getiren bazı görevliler lojman imkanlarından 
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yararlanırken, diğer bir kısmının yararlanamaması durumunda, yararlanamayanlar için 

“girdi-çıktı” arasında bir denksizlik baş gösterebilir. Zaten düşük maaş grubunda yer 

alan din görevlisine, maaşının yaklaşık üçte birini kiraya gideceğinden, bu denksizlik 

daha büyük görülebilir. Kira ödeyen çalışanın adalet duygusunun incinmesinin yanı 

sıra, işi nedeniyle elde ettiği kazancın bir kısmını kira olarak ödemesi, mesleki 

doyumunda olumsuz yönde etkili bir faktör olabilir.   

Bununla birlikte, kendi evinde iskân eden görevlilerin bu durumları, onların 

nispeten maddi olarak daha iyi olduklarının, yaşama dair streslerinin nispeten daha az 

olduğunun göstergesi şeklinde yorumlanabilir. Bu kişilerin diğer gruplara nazaran daha 

yüksek yaşam doyumuna sahip olduğu düşüncesiyle, işleriyle ilgili başka bir sorunları 

da yoksa, mesleki doyumlarının daha yüksek olması beklenebilir.  

Araştırmanın buraya kadar olan bölümünde, din görevlilerinin demografik 

özellikleri bakımından sahip oldukları mesleki doyum farklılıklarının değerlendirmeleri 

yapıldı. Bunlar görevlilerin gerçekte var olan bir takım özelliklerine ilişkin 

değişkenlerdir. Bu bağımsız değişkenlerin yanı sıra din görevlilerinin yaptıkları işle 

alakalı, daha doğrusu yaptıkları işle bağlantılı bir takım hususlarla alakalı 

algılamalarının da mesleki tatminleri üzerinde etkili bir faktör olduğu düşünülmektedir.  

3. MESLEKLE ĐLGĐLĐ ALGILAMALARIN MESLEKĐ DOYUMA 

ETKĐSĐNE DAĐR BULGULARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Bu kısımda ise, din görevlilerinin işleri, işlerinin getirisi, iş çevreleri ve ilişkileri, 

kurumları ile ilgili değerlendirmeleri bakımından mesleki doyumları karşılaştırılmıştır. 

Burada amaç, hem din görevlilerinin meslekleriyle ilgili olan bazı hususlardaki fikirleri 

hakkında bilgi sahibi olmak hem de bu fikirler bakımından mesleki tatminleri arasında 

bir farklılık olup olmadığını sınamaktır.  

3.1. Mesleki Yeterlilik Algısının Mesleki Doyuma Etkisinnin Değerlendirilmesi 

Mesleki yeterlilik, bireyin yapmakta olduğu iş açısından kendini yeterli görüp 

görmemesi durumudur. Burada kişinin kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin mesleki 

tatmini üzerindeki etkisi söz konusudur.  
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Mutlu’nun yaptığı çalışmada, öz yeterlilik, “verilen işteki belli bir görevi yerine 

getirebilmek için bir kişinin kendi yeteneklerine olan inancı” olarak tanımlanmıştır.123 

Burada ifade edilen öz yeterlilik, mesleki yeterlilik algılamasıyla aynı anlama 

gelmektedir. Söz konusu yeterlilik çalışanın mesleki donanımın gerçekteki nicelik ve 

niteliği değildir. Aksine bireyin kendisi hakkındaki değerlendirmesiyle ya da bir işi 

yerine getirebilme hakkındaki inancıyla alakalıdır. Araştırmamızda, din görevlilerinin 

öz yeterliliklerinin mesleki doyumları üzerinde etkili olduğu varsayılmıştır.  

Yaptığımız analiz sonucunda, din görevlilerinin öz yeterlilikleri ya da mesleki 

yeterlilik algılarına göre mesleki doyum puanları arasında bir farklılık olup olmadığına 

bakılmış, anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Aralarındaki farklılık 

istatistiki açıdan anlamlı olmamakla beraber mesleki yeterliliğin artmasına paralel 

olarak doyum puanlarında artış olduğu gözlenmiştir. Buna göre puanlar sırasıyla şu 

şekilde olmuştur: Kendini yeterli görmeyenler (  = 77), kararsız olduğunu ifade edenler 

(  = 78.7), yeterli olduğunu düşünenler (  = 79.4). Bu sonuca göre ilgili hipotezimiz 

desteklenmemiştir. 

Yılgın’ın, “Din Eğitimi Açısından Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri Ve 

Cemaatle Olan Đlişkileri” adlı çalışmasında, din görevlilerinin, mesleki yeterlilikleri 

hakkındaki soruya % 48,9’un oldukça yeterli, % 9,9’un çok yeterli şeklinde cevap 

verdiği görülmüştür. Aynı soruya % 36,5 kısmen yeterli, % 4,7 de yetersiz şeklide 

cevap vermiştir.124  

Ayaş, “Camilerde Görev Yapan Đmam-Hatiplerin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçları” 

adlı çalışmasında, mesleki yeterlilikleri ile ilgili bir soruya, din görevlilerinin, büyük 

oranda “kısmen yeterli” şeklinde cevap verdiğini tespit etmiştir. Sorunun cevabında, 

kısmen yeterli diyenlerin oranı %56,5 olmuş, yeterli diyenlerin oranı %22,7 ve çok 

yeterli diyenlerin oranı %0,9 olmuştur. Yetersiz olarak ifade edenlerin oranı ise %19,3 

olmuştur. Aynı çalışmada, mesleklerinden memnun olup olmadıkları yönündeki bir 

soruya, memnun ve oldukça memnun şeklinde cevap veren imam-hatiplerin oranının 

                                                 

123 Mutlu, Selda, Öz Yeterlilik, Eşitlik Duyarlılığı ve Çalışma Tutumları Arasındaki Đlişki, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), MÜ Sos.Bil.Enst., Đstanbul, 2003, s.6 

124 Yılgın, Mehmet, Din Eğitimi Açısından Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri Ve Cemaatle Olan 

Đlişkileri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), OMÜ Sos.Bil.Enst., Samsun, 1997, s.50 
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%58 olduğu, kısmen memnun ve memnun değil şeklinde cevaplayanların oranının ise 

%42 olduğu görülmüştür. Çalışmada meslekten memnun olmamanın nedenlerinin 

araştırıldığı bir soruya, deneklerin %58’i cevap vermemiş; cevap verenler içinde, 

memnuniyetsizliğin sebebi olarak mesleki yetersizliği ifade edenlerin oranı %1,5 

olmuştur. Görevlilerin %15’i memnuniyetsizliğin nedeni olarak ekonomik yetersizliği 

belirtirken, %11,5’i mesleklerinin itibarlı olmayışı olarak ifade etmiştir. 125   

Ayaş’ın din görevlilerinin mesleki memnuniyetleri konusunda mesleki 

yetersizliğin etkisine ilişkin bulduğu sonuçlarla araştırmamızdaki bulgular 

örtüşmektedir. Zira din görevlilerinin mesleki yeterlilik algılamaları bakımından 

mesleki doyum puanları arasında anlamlı bir fark görülmemiş, Ayaş’ın çalışmasında da 

mesleki memnuniyetsizliğin nedeni olarak yetersizliği gösterenlerin oranı düşük 

olmuştur.  

Mutlu, yaptığı çalışmada öz yeterlilik bakımından iş tatminine ilişkin olarak 

performans ve beklenti üzerinde durmuş, yüksek öz yeterliği olan bireylerin daha 

yüksek performans göstereceklerini belirtmiş; beklentilerini, daha yüksek olsa bile, 

daha kolay karşılayacaklarını ifade etmiştir. Düşük öz yeterliliği olan bireylerin ise 

performanslarının da düşük olacağını, dolayısıyla işlerinde çok fazla bir şey elde 

edemeyeceklerini; netice itibariyle öz yeterliliği yüksek olan çalışanların düşük 

olanlardan daha yüksek iş tatminine sahip olabileceğini ifade etmiştir.126  

3.2. Maaşla Đlgili Algılamaların Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi  

Çalışan bireyler açısından aylık maaş ya da ücret, mesleki tatmin açısından önem 

arz eden bir husustur. Bu itibarla mesleki tatmin ve motivasyon kuramlarında işten 

sağlanan gelirin etkisi üzerinde durulmuştur. Klasik yönetim kuramlarında ücret yegane 

motivasyon aracı olarak görülüp birey “ekonomik insan” olarak tanımlanırken, modern 

yönetim kuramlarında ücret faktörü önemini nispeten yitirmiş, “sosyal insan” vurgusu 

üzerinde durulmuştur. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı bağlamında fizyolojik 

                                                 

125 Ayaş, Osman, Camilerde Görev Yapan Đmam-Hatiplerin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçları, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), OMÜ Sos.Bil.Enst., Samsun, 1998, s.33 

126 Mutlu, a.g.e, s. 34-37 
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gereksinmeler içersinde değerlendirilen ücret faktörü, Alderfer’in ERG kuramında 

varlık gereksinmeleri içerisinde değerlendirilmiştir.127   

Herzberg’in motivasyon kuramında ücret, hijyen faktörlerinden sayılmış, eksikliği 

durumunda mesleki tatminde düşme olacağı, çok olması durumunda ise tatminde 

yükselmeye yol açmayacağı ifade edilmiştir.128   

Adams’ın eşitlik kuramında ücret, bireyin çabaları ve işe katkılarının karşılığı 

olarak elde ettiği çıktılardan biri olarak ifade edilir. Bu kuramda çıktı daha ziyade 

bireyin algılarıdır. Zira bir unsurun (maaş, ödül, terfi vs.) çıktı olabilmesi için kişinin 

onu işin karşılığı elde ettiği bir çıktı olarak görmesi gerekmektedir.  

Din görevlilerinin ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli yeri olan ücret 

faktörünün onların mesleki tatminleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Yaşamını 

belli bir göreve hasreden çalışan ihtiyaçlarını o işten karşılamak durumundadır. Bireyin 

ihtiyaçlarını o işten karşılayıp karşılayamama durumu, işiyle ilgili tutumlarında 

belirleyici olmaktadır. Zira maaş azlığı Herzberg’in çift etmen kuramında bireyi işten 

uzaklaştıran hijyen faktörlerinden biri olarak ifade edilmiştir. Burada maaşın az ya da 

çok oluşuna, ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamamasına göre, karar verecek olan çalışan 

bireyin kendisidir.  

Adams’ın eşitlik kuramında ise birey gerek yaptığı iş açısından gerekse 

başkalarının elde ettikleri çıktılar açısından karşılaştırmalar yapar, kendi girdileri ile 

elde ettiği çıktılar arasında denklik olmasını bekler. Çalışanın girdilerinin karşılığını 

alamaması durumunda denksizlik meydana gelir ve bu da kendini mesleki tatminsizlik 

olarak gösterebilir.  

Çalışmamızın bu bölümünde, din görevlilerinin ücret anlamındaki çıktıları (ücret 

doyumları) açısından mesleki tatminleri arasında farklılık bulunup bulunmadığı, varsa, 

farklılığın ne şekilde gerçekleştiği durumlarının ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu 

amaçla, din görevlilerine maşlarının yeteri olup olmadığı, maaşlarının yaptıkları göreve 

karşılık adil ve yeterli olup olmadığı hakkında, iki soru yöneltilmiştir. Her iki soruda da 

cevap veren grupların mesleki doyum puanları arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan din görevlilerinin de büyük 

bölümünün bu anlamda bir denksizlik yaşadığı ve bu durumla mesleki tatminleri 

arasında bir alaka olduğu görülmüştür. 
                                                 

127 Çetinkanat, a.g.e, s.15,16 

128 A.g.e, s.19 
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Araştırmaya katılan din görevlilerinin %55’i maaşının yeterli olmadığını ifade 

etmiştir. Maaşının yeteli olduğunu ifade edenlerin oranı %39,3 olurken, bu konuda fikir 

beyan etmeyenlerin oranı ise %5,8 olmuştur. Elde edilen mesleki doyum puanları 

düşükten yükseğe sırasıyla, verilen cevaplara göre “fikrim yok” (  = 77), 

“katılmıyorum” (  = 77.6), “katılıyorum” ( = 80.8) şeklinde olmuştur.  

Maaşın yapılan işe karşılık adil ve yeterli oluşuyla ilgili soruya verilen cevaplarla 

bir önceki soruya verilen cevapların oranı bir birine yakın olmuştur. Buna göre 

maaşlarının adil ve yeterli olmadığını düşünen din görevlilerinin oranı %50,3 olurken, 

yeterli olduğunu düşünenlerin oranı %38,3 ve fikir beyan etmeyenlerin oranı ise %11,3 

olmuştur. Elde edilen puanlar açısında sıralama, düşükten yükseğe, fikir beyan 

etmeyenler (  = 77.5), olumsuz yanıt verenler (  = 77.6), olumlu yanıt verenler (  = 

80.8) şeklinde olmuştur. Bu durumda ilgili hipotezimiz desteklenmiştir.  

  

Din görevlilerinin maaşlarıyla ilgili durumun özlük haklarının yeterince iyi 

olmayışından kaynaklandığı düşünülmektedir. Özlük haklarıyla ilgili eksikliğin sebebi 

olarak da Diyanetin tam bir teşkilat yasasının bulunmaması görülmektedir. Diyanet 

dışındaki birçok kurum çeşitli isimler altında personeline ek ödenekler sağlarken 

Diyanet çalışanları için herhangi bir ek ödenek ya da döner sermaye payı söz konusu 

değildir. Öte yandan Diyanet çalışanları içerisinde farklı görev ve unvanlara sahip 

olmak ya da yüksek okul bitirmiş olmanın ücret açısından önemli bir katkısı yoktur. Bu 

ve benzeri hususların din görevlilerinde denksizliğe ve mesleki tatminde azalmaya yol 

açtığı düşünülmektedir.  

Yıldız, yaptığı doktora çalışmasında din görevlilerinin, maaşlarının yeterli olup 

olmayışıyla ilgili bir soruya, deneklerin %57,3’ünün düşük, %32,7’sinin çok düşük 

şeklinde cevap verdiği tespit etmiştir. Aylık maaşın “yeterli” olduğunu belirten din 

görevlilerinin oranı, sadece %10 olarak gerçekleşirken, alınan ücreti “fazla” olarak 

nitelendiren hiçbir din görevlisine ise rastlanmamıştır. Buna göre, din görevlilerinin 

%90’ının almış oldukları ücretin miktarından memnun olmadıkları ifade edilmiştir. 

Yapılan görüşmelere göre, din görevlilerinin, özellikle harcamaların çok olduğu 

yerleşim birimlerde görev yapanların, kira ödeyenlerin, ekonomik sıkıntı çektikleri 

belirtilmiştir. Maaşlarını yeterli görenlerin kanaatkarlık, manevi bir hizmeti yerine 
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getiriyor olma düşüncesiyle bu yönde cevap vermiş olabilecekleri üzerinde 

durulmuştur.129 

Aynı çalışmada din görevlilerinin meslekten memnun olma nedenleri ile alakalı 

olarak en önemli hususun “mesleğin manevi yönden tatmin edici” olması ifade 

edilmiştir. Meslekten memnun olmamanın en önemli nedeni olarak da “mesleğin bazı 

insanlar tarafından küçümsenmesi”, akabinde “ücret düşüklüğü” ifade edilmiştir.130  

Ayaş’ın yaptığı çalışmada, mesleki memnuniyete ilişkin soruya cevap veren 

deneklerin çoğunun ekonomik yetersizliği sebep olarak ifade ettiği görülmüştür.131  

 Sonuç olarak, din hizmetlerinde çalışan görevliler, özellikle de cami görevlileri, 

lojman imkanlarından da yararlanamıyorsa, maaşının önemli bir kısmını kiraya ayırma 

zorunluluğuyla geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Görevli, kurum içince 

aynı katkıyı sağladığı kişilerle benzer bir çıktıyı alamaması ya da diğer kurumlarda 

kendini kıyasladığı kamu görevlileriyle benzer çıktıyı elde edememesi nedeniyle 

mesleki açıdan tatminsizlik içine düşebilmektedir.  

3.3. Cemaatle, Meslektaşlarla ve Üstlerle Đlişkilerin Mesleki Doyuma 

Etkisinin Değerlendirilmesi   

Çalışma ya da meslek, birey hayatında önemli bir yer tutar. Đnsan tabiatı icabı 

sosyal bir varlık olup, diğer insanlarla ilişki içinde olma ve iletişim kurmaya ihtiyaç 

duyar. Kişinin iş çevresindeki insanlarla ilişkisi ve iletişim biçimleri onların işleriyle 

ilgili tutumlarının belirlenmesinde etkili faktörlerden biri olarak kendini gösterir. Đlgili 

hipotezimiz, din görevlilerinin, cemaat, meslektaş ve amirlerle ilişkilerinin mesleki 

doyumları üzerinde etkili olacağı yönündedir.  

Araştırmamızda din görevlilerine hizmet ettikleri kişiler olan cemaatle ilişkileri, 

üstleri olan amirleri ile ilişkileri ve meslektaşlarıyla ilişkileri hakkındaki düşünceleri 

sorulmuş; yapılan analiz neticesinde, söz konusu kişilerle ilişkilerinden memnuniyetleri 

açısından mesleki doyumları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. 

                                                 

129 Yıldız, a.g.e, s.326,327 

130 A.g.e, s.187,189 

131 Ayaş, a.g.e, s. 41 
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Araştırmaya katılan din görevlilerinin %83,8 gibi büyük bir oranı, cemaatle 

ilişkilerinin iyi olduğunu ifade etmiştir. Cemaatle ilişkilerinden memnun olduğunu 

ifade eden grubun mesleki doyum puanı en yüksek (  = 80) düzeyde gerçekleşmiş, 

cemaatle ilişkilerinden memnun olmadığını belirtenler (  = 77) onları takip etmiş, bu 

konuda fikri olmadığını ifade edenlerin puanları ise en düşük (  = 66.1) düzeyde 

kalmıştır. Bu sonuçlara göre ilgili hipotezimiz desteklenmiştir. 

Daha önce de ifade edildiği üzere cemaat, özellikle cami görevlileri için, din 

görevlisinin sürekli yüz yüze olduğu, din hizmetinin muhatabı olan kişilerdir. Bu 

itibarla bu kişilerle olan ilişkiler önem arz eder. Hatta, din hizmetlerinde, cemaat ya da 

halka ilişkilerin diğer kurumların hiçbirinde olmadığı kadar önemli olduğunu ifade 

etmek yanlış olmaz. Cemaatle ilişkilerin iyi olması din hizmetlerinin kalitesinde 

yükselmeye yol açacağı gibi, din hizmetini sunan görevlinin mesleki doyumu üzerinde 

de olumlu bir etki bırakır. Bununla beraber, din görevlileri ile cemaat arasında zaman 

zaman çeşitli çatışmalar çıkabilmektedir. Bu çatışmalar, din görevlilerinden 

kaynaklanabildiği gibi cemaatten de kaynaklanabilmektedir. Özellikle, bazı küçük 

yerleşim birimlerinde cemaatin kendi arasındaki çatışma ve sürtüşmelerde görevliler 

taraf olmaya zorlanmakta, taraf olsa da olmasa da çatışmadan olumsuz 

etkilenebilmektedir. Öte yandan bazı camilerde, cami derneklerinin veya caminin 

yapımında büyük katkı sağlayan cemaatin görevliye karşı tutumlarındaki amirvari 

tavırları, görevli ve cemaat arasında çatışmalara yol açabilmektedir. Cemaatle din 

görevlileri arasında zaman zaman da eleştiri şeklinde sorunlar baş gösterebilmektedir. 

Din görevlilerinin her şeyden evvel insan olmaları münasebetiyle, hata yapma 

ihtimalleri her zaman mevcuttur. Hataların, hataları fark eden insanlar tarafından 

tenkide tabi tutulması olağan bir durumdur. Ancak görevli-cemaat ilişkilerinde bu 

eleştiri, bazen haklı gerekçelere dayansa da zaman zaman haksız ve yersiz gerekçelere 

dayanıp çeşitli çatışmalara sebep olabilmektedir. Bununla beraber bazen haklı ve 

yerinde bir eleştiriye görevlinin aşırı tepki göstermesi de çatışmaya yol açabilmektedir. 

Öte yandan bazı yerlerde münferit de olsa belli bir dini eğitim görmüş ya da din 

görevliliği mesleğinden emekliliğe ayrılmış cemaat görevliye sıkıntı yaşatabilmekte ve 

cemaatle çatışmaya kaynaklık edebilmektedir.  

Yıldız, yaptığı çalışmada din görevlilerinin sorunu olarak kendilerine yöneltilen 

eleştiriler hususunu ele almış, ilgili soruya verilen cevapların yarıdan fazlasını “her 
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cami cemaatinde bulunan bazı tipler” teşkil etmiştir.132 Aynı çalışmada, din görevlileri, 

yaptıkları meslek itibariyle eleştirilecek konumda bulundukları, eleştiri olmasının da 

normal olduğunu belirtmişler; ancak olur olmaz her şeyin eleştiri konusu yapılmasının, 

görevi çok sıkıcı hale getirdiğini ifade etmişlerdir.133 

  Yılgın ve Ayaş, çalışmalarında, din görevlilerinin insanlarla ilişkiler 

bakımından kendilerini yeterli olarak değerlendirdiklerini tespit etmişlerdir.134  

Din görevlilerinin çalışma yaşamında ilişki içinde oldukları diğer bir grup da 

meslektaşlarıdır. Araştırmamıza katılan din görevlilerinin %74,6 oranı ile büyük 

çoğunluğu görev arkadaşları ya da meslektaşlarının ilişkilerinden memnun olduğunu 

ifade etmiştir. Bu memnuniyet, mesleki tatmin puanlarıyla paralellik arz etmiş ve 

soruya olumlu yanıt verenlerin en yüksek mesleki doyum puanını (  = 81) elde ettikleri 

görülmüştür. Soruya “fikrim yok” seneğiyle cevap verenler en düşük puanı( =71.3) 

alırken, olumsuz cevap verenler az bir farkla onları takip etmiştir(  = 73). Analiz 

sonuçları hipotezimizi doğrulamıştır. 

Din görevlilerinin meslektaşları ile olan ilişkileri de önemlidir. Çünkü onların 

yapmakta oldukları iş münasebetiyle sosyal çevreleri de genel olarak din 

görevlilerinden oluşmaktadır. Sevme, sevilme, insanlarla iletişim kurma temel insan 

ihtiyaçlarından kabul edilmiş; bu ihtiyaç, Maslow’un gereksinimler hiyerarşisinin 

üçüncü basamağında yer almıştır. Kişinin yakın çevresinde bulunan insanlarla, özellikle 

de sık sık karşılaşmak zorunda kaldığı kimselerle, arasında çatışma olması moral 

durumunu, dolaylısıyla iş yaşamında mesleki doyumunu etkileyebilir.  

Aynı camide görev yapan din görevlileri olan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar 

arasında da zaman zaman çatışma söz konusu olabilmektedir. Đmam ve müezzinler 

arasındaki çatışmanın temelinde genel olarak yetki mücadelesinin yattığı 

düşünülmektedir. Đmam-hatiplerin camilerinde görev yapan müezzin-kayyımlar 

üzerinde hakimiyet kurmaya çalışması, müezzin-kayyımların da bunu kabullenmek 

istememesi neticesinde çatışmalar meydana gelebilmektedir. Bazı durumlarda gerek 

                                                 

132 Yıldız, a.g.e, s.161 

133 A.g.e, s.168 

134 Yılgın, a.g.e, s. 55; Ayaş, a.g.e, s.28  
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kıdem gerekse eğitim seviyesi bakımından daha yüksek olan müezzin-kayyımların 

kendilerinden daha düşük seviyede olan imam-hatiplerle aynı camide görev yapması 

çatışma ihtimalini artırabilmektedir.135  Bununla beraber çatışma zaman zaman 

görevlilerin bazılarının sorumluluklarını yerine getirmeyip, yükümlülüklerini görev 

arkadaşının üzerine yıkmaya çalışmasından da kaynaklanabilmektedir.  

Din görevlileri zaman zaman müftülük dairelerindeki çalışanlarla da sorunlar 

yaşayabilmektedir. Bu da yukarıda ifade edildiği gibi yetki ve sorumluluklardaki 

karışıklıklardan kaynaklanmaktadır.136 Müftülük dairelerinde bürokratik işlerde görev 

yapan memurların, din hizmetlerinin fiili yürütücüsü olan cami görevlilerine karşı 

kendilerini amir konumunda ya da bir üst konumda görmeleri çatışmaya neden 

olabilmektedir.  

Din görevlileri arasındaki bazı gruplaşmalar, özellikle de sendikal faaliyetler, 

bazen çatışma nedeni olabilmektedir. Büyük yerleşim birimlerinde çok fazla 

hissedilmese de küçük yerleşim yerlerinde farklı sendikaya mensup çalışanlar arasında 

sürtüşme ve çatışmalar ortaya çıkabilmekte, görevliler karşı karşıya gelip rakip 

konumuna düşebilmektedir.  

Din görevlilerinin mesleki tatminleri açısından ilişkilerinin önemli olduğu bir 

diğer grup da üstleridir. Üstlerle ilişkilere dair sorulan soruya, din görevlilerinin 

%71,4’ü amirleriyle ilişkilerinin iyi olduğu şeklinde cevap vermiştir. Soruya olumsuz 

cevap verenlerin %15,7 olurken, bu konuda fikir beyanında bulunmayanların oranı ise 

%12,9’da kalmıştır. Mesleki doyum puanları açısından baktığımızda ise, amirleriyle 

ilişkilerinden memnun olan grup ilk sırada yer aldığı (  = 81.2), memnun olmadığını 

ifade edenlerin puanlarının (  = 72.1) en düşük seviyede olduğu, bu konuda fikir 

belirtmeyenlerin puanların ise (  = 73.6) az bir farkla onları takip ettiği görülmüştür.  

Yönetici konumunda bulunan üstlerle iletişim sorunları, cemaat ya da görev 

arkadaşlarıyla olan iletişim sorunlarından farklılık arz eder. Zira iletişim sorunu 

yaşayan taraflar konum itibariyle denk değildir. Bu yönüyle üstlerle yaşanan sorunların 

mesleki tatmin üzerindeki etkisinin daha fazla olması beklenir. Yapılan analiz sonuçları 

                                                 

135 Bkz. Tınaz, a.g.e, s.26 

136 A.g.e, aynı yer 
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da gruplar arasındaki mesleki doyum puanları farklılığının üstlerle olan iletişim 

probleminde daha anlamlı düzeyde gerçekleştiğini göstermektedir.137  

Hiyerarşik bir düzende, yukarıdan aşağıya doğru olan iletişimin çok kolay 

olmasına karşın, aşağıdan yukarıya doğru iletişim çok güç gerçekleşebilmektedir. 

Başka bir nokta, düşük statülü kimselerden gelen mesajların üstlerce pek 

önemsenmemesidir.138 Diyanet Đşleri Başkanlığında da üstlerin astlarıyla iletişiminde 

her hangi bir sorun söz konusu değildir. Đletişim sorunu yaşayan taraf genelde astlar ya 

da memur olarak çalışanlar olmaktadır. Bunun temelinde din görevlilerinin üstleriyle 

iletişim kurma hususunda yeterli medeni cesarete sahip olmayışlarının yattığı 

düşünülebilir. Bunun sebeplerinden biri de, üst konumunda bulunan amirlerin, araya 

belli bir mesafe koymak adına, astlarıyla iletişim yollarını kapatması ya da kısıtlaması 

olabilir. Amir-memur arasında belli bir mesafenin bulunması gerektiği muhakkak 

olmakla birlikte, bu mesafenin çalışanın mesleki tutumları üzerinde olumsuz etki 

meydana getirmeyecek şekilde ayarlanması gerekmektedir. Zira yönetici tutumlarının 

kötü olması, çalışan bireyi işinden uzaklaştıran unsurlardan biri olarak ifade 

edilmektedir.   

3.4. Amirlerin Tavırlarıyla ile Đlgili Algılamaların Mesleki Doyuma 

Etkisinin Değerlendirilmesi 

Amirlerin görevlilerine karşı tutumları, çalışanların mesleki tatminleri üzerinde 

etkili bir faktördür. Söz konusu tutumlar, üstlerin görevliler arasında adil olması, onlara 

karşı saygılı davranması, çalışmalarında onları teşvik edici ve destekleyici bir tavır 

içinde olması, başarılı olmaları durumunda takdir etmesi olabilir. Araştırmamızda, din 

görevlilerine, amirlerinin bu yöndeki tutum ve tavırlarından memnuniyetlerini anlamaya 

yönelik sorular yöneltilmiş ve görevlilerin memnuniyet durumları bakımından mesleki 

tatmin puanları arasında bir farklılık olup olmadığı analiz edilmiştir.  

Yapılan analiz neticesinde; amirlerin adil ve saygılı olması, çalışanları işleri 

hususunda desteklemesi, başarılı olmaları durumunda takdir etmesi ile ilgili algılamalar 

bakımından din görevlilerin mesleki doyumları arasında P<.01 düzeyinde anlamlı 

farklılık bulunduğu saptanmıştır.  

                                                 

137 Bkz. Tablo.30  

138 Izgar, a.g.e, s.50 
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Anketimize katılan görevlilerinden üstlerinin görevlilerine karşı adil ve saygılı 

oludunu düşünenlerin oranı %54,3 olmuştur. Geri kalan %29,8 bu konuda olumsuz 

düşünürken, %15,9 da kararsız kalmıştır. Soruya olumlu yanıt veren görevliler, en 

yüksek mesleki tatmin puanına ( =81.3) ulaşmıştır. Bu konuda kararsız kalanlar daha 

düşük (  = 77.4), soruya olumsuz yanıt verenler ise en düşük puana (  = 75) sahip 

olmuşlardır. Amirlerin görevlileri desteklemesi hususunda da olumlu yanıt verenlerin 

oranı %57,7 olmuştur. Üstlerinin çalışanları teşvik ettiğini ifade eden grubun en yüksek 

mesleki doyuma sahip olduğu ( =81.9); bu konuda fikir beyan etmeyen ( =74.7) ve 

olumsuz cevap veren ( =74.5) grupların ise aralarında az bir fark olmakla beraber daha 

düşük mesleki doyum doyum puanı aldıkları görülmüştür. Görevlilerin başarılarının 

amirleri tarafından takdir edildiğini düşünenlerin oranı %55,2 ile, aynı şekilde, diğer 

gruplara göre daha fazla olmuş ve bu gruptaki din görevlileri en yüksek mesleki doyum 

puanını ( =82.1) almıştır. Başarılarının takdir edilmediğini ifade eden grup en düşük 

puana sahip olurken ( =76.4) fikri olmadığını belirtenler bu ikisi arasında ( =73.8) yer 

almışlardır. Elde edilen mesleki doyum puanlarına bakıldığında, amirlerin tutumlarıyla 

ilgili algılamalara ilişkin değişkenlerden “başarıların takdir edilmesi” hususunun 

mesleki tatmin üzerindeki etkisinin daha çok olduğu görülmektedir.  

Çalışanların mesleki memnuniyetleri açısından amirlerin kendilerine karşı adil 

olması ve onlara saygı duyması önemli unsurlardandır. Adalet, birim içinde güven 

duygularını pekiştirir, çalışanların huzurlu bir ortamda görev yapmasını sağlar. Adalet 

ilkesinin gözetildiği yerde kurallar kişiye özel işlemez, bilakis herkes için geçerli olur. 

Çalışan bireyler davranışlarının sonuçlarını önceden kestirebilir. Çalışanın iyi davranışı 

ödülle, takdirle karşılık bulur, kötü davranışı cezalandırılır. Davranışı kim yaparsa 

yapsın, karşılığı değişmez; bazı çalışanların olumsuz davranışları göz ardı edilirken 

bazılarının hemen cezalandırılması söz konusu olmaz. Bu durum, adil olmanın, kuralları 

uygulama yönüyle alakalıdır.  

Çalışanlar arasında adalet ilkesini gözetmenin bir başka yönü de performans 

değerlendirmedir. Performans değerlendirme, çalışanların mesleki tatminleri üzerinde 

oldukça etkili hususlardan biridir.139 Zira aynı performans karşılığında farklı 

muameleyle karşılaşan çalışan bireyin adalet duygusunda incinme meydana gelir. 

Kişiler diğerleriyle aynı girdiyi sağladığı iş yerlerinden aynı çıktıyı da almak isterler. 

                                                 

139 Erel, a.g.m. 
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Girdi-çıktı arasında bir denksizlik olması durumunda, bundan çalışan bireylerin mesleki 

tutumları da etkilenir. 

Kurum amirlerinin gözetmesi gereken bir diğer husus da çalışanların hepsine eşit 

mesafede durmaktır. Çalışma yaşamı çerçevesinde bazı görevlilerle arkadaşça ilişkiler 

kurulurken bazılarına karşı uzak durmak görevliler arasında huzursuzluğa yol açabilir. 

Din görevlileri kendilerine yöneltilen açık uçlu soruya verdiği cevaplarda, üstlerin 

adil olup olmayışlarıyla alakalı olarak, çalışanların performans değerlendirmelerinde 

çalışmanın ve görevi iyi yapmanın esas olması; atama ve nakillerde üstlerin siyasiler ya 

da hatırlı kimselerin etkisinde kalmaması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Çalışan bireylere saygı duyulması bir diğer önemli husustur. Onurlu bir varlık 

olan insan, diğer insanlar tarafından saygı görmek ve sınırlarını korumak ister. Bireyin 

sınırlarının aşılıp onurunun rencide edilmesi ya da saygın biri olarak görülmeyip 

küçümsenmesi onu incitecektir. Bu muamelenin çalışma amirleri tarafından yapılması 

durumunda da görevli mesleğinden uzaklaşacak ve mesleki doyumunda azalma söz 

konusu olabilecektir.  

Eren, işyerinde kişiye insan nazarıyla değil sanki bir eşyaymış gibi bakmanın, ona 

karşı güvensizliğe işaret eden tavır içinde olmanın, verilen sözleri yerine getirmemenin, 

samimiyetten uzak olmanın çalışanda büyük şikayetlere ve tatminsizliklere yol 

açabileceğini belirmiştir.140   

Çalışmamıza katılan din görevlilerinin bazıları, açık uçlu soruya cevap verirken, 

amirlerinin kendilerini küçümsediği, fikirlerinde değer vermediği, kendilerini 

dinlemediği ve anlamadığı, her durumda görevliyi haksız görme eğiliminde oldukları 

şeklinde ifadeler kullanmışlardır.  

Eren, iş yerlerinde büyük kırgınlıkların yanı sıra,  zaman zaman zuhur eden, çoğu 

zaman önemsenmeyen küçük kırgınlık ve üzüntülerin büyük etkilerinin olduğunu ve 

çalışanlarda tatminsizlikler meydana getirebileceğini ileri sürmüştür. Büyük üzüntü ve 

ızdırapların akıl ve mantıkla açıklanabildiği halde küçük kin ve üzüntülerin 

bilinçaltında, gururun egemen olduğu yerlerde geçerli olduğunu, bu nedenle çalışma 

yaşamında küçük üzüntü ve kinlere sebebiyet veren unsurlara büyük önem verilmesi 

gerektiğini belirtmiştir.141  

                                                 

140 Eren, a.g.e, s.234 

141 A.g.e, aynı yer 
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Görevlilerin mesleki doyumları açısında üstlerin tutumlarıyla ilgili bir diğer husus 

da çalışanların desteklenip teşvik edilmesi, motivasyonlarını artırıcı tavır içinde olup 

olmama durumudur. Çalışanların desteklenip teşvik edilmesi, başarılı olmaları ya da 

görevlerini iyi yapmaları durumunda ödüllendirilmeleri şeklinde olabileceği gibi taltif 

edilmek suretiyle cesaretlendirilmeleri şeklinde de olabilir.  

Selçuk, çalışanların örgütleri tarafından desteklenmesinin onların işlerini daha iyi 

yapmalarında, işe karşı olan tutumlarının belirlenmesinde etkili olacağını, bu desteğin 

performans ve bağlılık olarak geri döneceğini ifade etmiştir.142 Çalışanların 

performanslarını yönetmesi ve değerlendirmesi, onlara en yakın kişi olması 

münasebetiyle amirlerin çalışanlara karşı iyi ve kötü davranışlarının örgütsel desteğin 

bir göstergesi olduğunu belirtmiştir.143  

Çalışanların desteklenmesiyle alakalı bir diğer durum da, çalışanın bazı hatalarıan 

göz yumulması, bu hataların sebeplerin araştırılıp yapıcı bir şekilde kökten ortadan 

kaldırılmasının amaçlanmasıdır.  Çalışanların insan olması münasebetiyle zaman zaman 

hataları söz konusu olabilmektedir. Bu hataların hemen cezalandırılmak yerine 

sebeplerinin ortaya konularak azaltılması cihetine gidilmesi çalışan tarafından destek 

olarak algılanabilmekte, cezadan daha etkili olabilmektedir.144 

Çalışanların görevlerini iyi yapmaları ya da başarılı olmaları durumunda takdir ve 

taltif edilmelerinin işe olan bağlılıklarını ve mesleki doyumlarını artırması 

beklenmektedir. Takdir edilme, öne çıkma, başarı elde etme temel insan ihtiyaçlarından 

olduğuna göre başarının iltifatla karşılık bulması, görevli için ödül olmaktadır. Bu ödül 

de onun motivasyonunu artırmakta, mesleki doyuma olumlu katkılar sağlamaktadır. Đşin 

iyi yapılmasının görmezden gelinmesi durumda ise, çalışan birey için hayal kırıklığı 

oluşmakta; çalışmakla çalışmamak arasında bir fark görülmeyerek motivasyon eksikliği, 

dolayısıyla mesleki doyum düşüklüğü meydana gelmektedir. 

Eren, takdir edilmeme sorununun kişinin tatminsizliğinde önemli bir etken 

olduğunu belirtmiştir.145 Đnce de yaptığı yüksek lisans çalışmasında, takdir edilmenin 

mesleki doyum üzerinde etkili faktörlerden biri olduğunu saptamıştır.146  

                                                 

142 Selçuk, Gülsevinç, Örgütsel Desteğin Çalışanların Đş Đle Đlgili Tutumlarına Etkisi, “Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi”,  DEÜ, Sos.Bil.Enst, Đzmir, 2003, s. 19 

143 A.g.e, s. 15 

144 Gençtan, “Đnsancı ve Varoluşçu Ekoller Açısından Birey-Kurum Đlişkileri ve Sorunları”, a.g.e, s.116 

145 Bkz. Eren, a.g.e, s.225 
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 3.5. Kurumun Tavırları ile Đlgili Algılamaların Mesleki Doyuma Etkisinin 

Değerlendirilmesi 

Çalışanların bağlı bulundukları kurumun ya da örgütün görevlilerine karşı 

tutumları iş tatmini üzerinde etkili olması beklenen hususlardandır. Kurumun 

tutumlarının, görevlilerin gerek kurumlarını gerekse yapmakta oldukları mesleklerini 

benimsemelerinde, sahiplenmelerinde, kurumlarına mensubiyet hislerinde etkili 

olmaktadır. Kurumun ya da kurum yöneticilerinin çalışanlar arasında adaletli 

davranması, terfi ve görevlendirmelerde ehliyet ve liyakati gözetmesi de çalışanların 

güvenlerini pekiştirmektedir.  

Din görevlilerinin kurumlarına ilişkin düşünceleri hakkında fikir edinmek, 

algılama farklılıklarının mesleki doyumları ile ilişkilerini görmek amacıyla anket 

çalışmamamızda deneklere kurumları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Burada, kurumun 

görevlilerine ve görevlilerin yaptıkları işe verdiği değer; kurumda başarılı olan 

görevlilerin ödüllendirilmesi; kurumda adalet ilkesine uyulup uyulmaması; nakil ve 

görevlendirmelerde, çalışanların ehil ve layık olup olmadıklarının gözetilmesi ile ilgili 

sorular sorulmuştur. Yapılan analiz neticesinde, din görevlilerinin, kurumlarının söz 

konusu tutum ve tavırları ile ilgili algılamaları bakımından, mesleki tatmin puanları 

arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmüştür.  

Yaptığımız analizler neticesinde, kurumlarının kendilerine ve yaptıkları işe 

verdiği değerle ilgili soruya olumlu yanıt veren din görevlileri en yüksek mesleki 

doyum puanını elde ederken (  = 83.4), bu konuda fikir beyan etmeyenlerin onları takip 

ettiği (  = 78.4), soruya olumsuz yanıt verenlerin ise en düşük mesleki doyum puanına 

(  = 74.3) sahip olduğu saptanmıştır. Đstatistiki açıdan bu sorudaki tüm gruplar arasında 

anlamlı bir faklılık ortaya çıkmıştır. Netice olarak ilgili hipotezimiz desteklenmiştir. 

Kurumda başarılı olan görevlilerin ödüllendirilmesi ile ilgili hususta, başarıların 

ödülle karşılık bulduğunu düşünen din görevlilerinin mesleki tatminleri (  = 82.3) en 

yüksek düzeyde gerçekleşirken, bu konuda kararsız kalanların puanı daha sonra gelmiş 

(  = 79.5), başarılı olan görevlilerin ödüllendirilmediğini düşünenlerin puanları 

( =76.3) ise en düşük seviyede kalmıştır.  

Kurumla ilgili algılamalar hakkındaki bir diğer husus olan “kurumun nakil ve 

görevlendirmelerde adil davranıp davranmaması” ile ilgili soruya olumlu yanıt verenler 

                                                                                                                                               

146 Đnce, a.g.e, s.100;  
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en yüksek doyum puanını (  = 84.5) almışlardır. Soruya olumsuz yanıt verenler en 

düşük puanı alırken (  = 78), fikir beyan etmeyenler bu ikisi arasında yer almışlardır (  

= 79.6). 

Kurumun ehliyet ve liyakate önem verdiğini düşünen görevlilerin mesleki doyum 

puanları (  = 83.3), yukarıdaki gibi, en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Aynı şekilde, 

cevapta, fikri olmadığını ifade eden görevliler daha sonra gelirken (  = 78.7), ilgili 

konuya katılmadığını belirten görevliler en düşük doyum puanına (  = 75.2) sahip 

olmuşlardır.  

Bulgular, meslekle ilgili algılamalar hakkındaki diğer değişkenlerle 

karşılaştırılması durumunda, kurumla ilgili algılamalar hususunda görevlilerin olumsuz 

cevap verme oranındaki artışa dikkati çekmektedir. Önceki sorularda olumlu görüş 

belirme oranları genele %50’den daha fazla olurken, kurumun tutum ve tavırları 

hakkındaki algılamalarda bu oran yaklaşık %30 düzeylerine çekilmektedir. 147 

Bireyin bağlı bulunduğu kurumun kendine ve yaptığı işe değer vermesi ya da 

bireyin algısının bu yönde olmasının, kişinin yapmakta olduğu göreve atfettiği değer 

üzerinde etkili olacağı kabul edilmektedir. Çalışan, yaptığı görevle kuruma katkı 

sağlamaktadır. Sağladığı bu katkıların da kurum tarafından önemsenmesini ister. 

Kişinin benliğini ortaya koyarak sergilediği çabaya karşılık örgütün buna kayıtsız 

kalması kişide hayal kırıklığına yol açar ve doğal olarak çalışan, kurumunun kendine ve 

yapmakta olduğu işe değer vermediğini düşünebilir. Bu, işten soğumasına yol 

açabileceği gibi kişinin kendini değersiz hissetmesine, tatminsizliğine, hatta bazı 

psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebep olabilir.148 

Anketimize katılan Diyanet çalışanları, kurumlarının kendilerine sahip 

çıkmadığını, değer vermediğini ve itibar etmediğini ifade etmişlerdir. Bunda, Diyanet 

Đşleri Başkanlığının din görevlilerinin özlük haklarında iyileşme sağlanması için bir 

çaba içinde olmamasının etkili olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, bazı kurum 

yöneticilerinin personelle münasebetleri, çalışanların kendilerini değerli hissedecek bir 

muamele görmemeleri gibi hususlar da örgüte ilişkin algılamalarda etkili 

olabilmektedir. Üstlerle ilişkilerde yaşanan bir takım sorunlar da din görevlilerinin 

                                                 

147 Bkz. Tablo.39-41 

148 Eren, a.g.e, s.234 
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kurumları tarafından değer verilmediği şeklinde bir hisse kapılmasına neden 

olabilmektedir.  

Personelin, kendileriyle ilgili alınan kararlarda, fikirlerinin alınması onlara değer 

verildiğinin gösterilmesi bakımından önemlidir. Aynı şekilde, alınan kararlarda 

çalışanların gözetilmesi, onların bu kararlar hakkında ne hissedeceklerinin öngörülmesi 

hem kararların uygulanması hem de personelden daha iyi verim alınması noktasında 

önemlidir. Karar mekanizması içinde kendine yer verildiğini ve durumunun 

gözetildiğini düşünen görevli kendini değerli hissederken, tepeden inme kararlar ve 

emri vakilerle karşı karşıya bırakılan personel kendine değer verilmediğini, 

küçümsendiğini düşünebilir ve mesleki tutumları bundan olumsuz etkilenir.   

Çalışan bireyler, psikolojik güvenlik hissedebilecekleri yani kendilerini rahatça ifade 

edebilecekleri, geliştirebilecekleri ve açık olan bir ortam isterler.149 Özellikle cami 

görevlileri müftülük dairelerinde söz konusu ortamı bulamadığında, hatta zaman zaman 

müftülük dairesinde çalışan meslektaşları tarafından hoş olmayan muamelelere maruz 

kaldığında, tepkisel olarak kurumuyla ilgili algılamalarında etkilenme olabilmektedir.  

Đmkanlar bakımından Diyanet Đşleri Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatları 

arasındaki farklılıkla beraber merkezi teşkilat yöneticilerinin taşrada çalışanların özlük 

haklarının ve imkanlarının iyileşmesi yolunda bir çaba içinde olmadığının görülmesi, 

taşra teşkilatında din hizmeti gören bazı din görevlilerinde kendilerine kurum tarafından 

değer verilmediği şeklinde bir algının oluşmasına sebep olabilmektedir. Nitekim 

deneklere yöneltilen açık uçlu soruya verilen cevapların bazılarında, bu durum, din 

görevlilerinin mesleki memnuniyetlerini etkileyen önemli hususlardan biri olarak 

gösterilmiştir. Öte yandan, Diyanet Đşleri Başkanlığının basın-yayında çeşitli faaliyetlerle 

gündeme gelirken cami görevlileri ya da hizmetlerinin geri planda kalması nedeniyle, bu 

hizmetlerin bir nevi kendi kendine yürüyen tali alanlar olduğu şeklinde bir hava 

oluşabilmektedir. Bu durum, taşrada çalışan din görevlilerini kurumları tarafından 

kendilerine yeterince değer verilmediği ve sahip çıkılmadıkları şeklinde bir düşünceye 

itebilmektedir. Yaptıkları göreve örgütleri tarafından önem verilmediği hissi de 

görevlilerin mesleki tatminlerinde düşüşe yol açabilmektedir.  

                                                 

149 Selçuk, a.g.e, s.13 
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Yıldız, yaptığı çalışmada merkez-taşra teşkilatı ayrımına değinmiş, araştırmasında 

kurumun tabanıyla ilişkilerini ölçmek üzere deneklere sorular yöneltmiştir. Soruya 

verilen cevaplarda, deneklerin %38,6’sı “iyi değil” şeklinde cevap verirken %36,6’sı 

“iyi” şeklinde cevap vermiş, “kısmen iyi” diyenlerin oranı da %12,6 olmuştur. 

Örneklemin geri kalan %12’si ise soruya cevap vermemiştir.150  

Çalışma yaşamında ödül, iş görenlerin motivasyonlarını ve işe bağlılıklarını 

artırma noktasında önemli unsurlardan biridir.   Herzberg’in çift etmen kuramında 

takdir edilme ve ödül, içsel etmenlerden yani bireyde mesleki doyumu artırıcı etki 

meydana getiren faktörlerden sayılmıştır.151 Vroom’un beklenti kuramında bireyin 

çalışırken belli beklentiler içinde olacağı ifade edilmiş, birey tarafından anlamlı bulunan 

ve değer verilen sonuçların (ödül, tatil, terfi, prim vs.) kişide motivasyonu, dolayısıyla 

mesleki doyumu artıracağı belirtilmiştir.152 Ödüllendirme aynı zamanda yapılan işe 

değer verildiğini göstermesi bakımından da anlamlıdır. Mesleğini hakkıyla yerine 

getiren bir görevlinin bunun karşılığında ödüllendirilmesi, o işi başarmanın kurum 

tarafından ne kadar önemli olduğunu gösterirken görevli açısından başarının farkına 

varma, başarma hissini yaşama, başarıya daha çok odaklanma etkilerini meydana getirir. 

Diğer çalışanlar açısından da motive edici olarak etkili olabilir.  

Özel sektördeki firmalar iş görenleri için başarılarının karşılığında tatil, prim, terfi 

gibi çeşitli ödüller koyarken, devlet memurluğunda da kademe ilerlemesi, yüksek sicil 

notu, takdir, teşekkür, daha iyi bir yerde görev imkanı sağlama, terfi gibi ödüller 

geliştirilmiştir. Diyanet Đşleri Başkanlığında çalışan görevliler için diğer memurlara 

ilaveten hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilme şeklide bir ödül söz 

konusudur.    

Din görevlileri kendilerine yöneltilen açık uçlu soruya verdileri cevaplarda 

amirlerin ödüllendirme ve takdir etme hususundaki eksikliklerine değinmişlerdir. Bazı 

görevliler de ödüllendirmenin hakkaniyet ölçüsünde yapılmadığına vurgu yapmıştır. 

Başarıları fark edilen bazı görevliler yüksek sicil notu veya umre organizasyonlarıyla 

ödüllendirilirken, bazılarının başarılarının farkında olunmaması ya da başarılarının 

normal görülüp ödüllendirme gereğinin duyulmaması böyle bir düşüncenin oluşmasında 

                                                 

150 Yıldız, a.g.e, s.312 

151 Eren, a.g.e, s.489 

152 Çetinkanat, a.g.e, s.25 
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etkili olabilir. Ödüllendirmeyle alakalı belli kıstasların olması, başarının ölçülerinin 

bilinmesi, ödüllendirmelerin şeffaf olması, görevlilerin kurumları hakkındaki bu tür 

düşüncelerini bertaraf edebileceği gibi güvenlerini pekiştirerek huzur içinde görev 

yapmalarında etkili olabilecektir.  

Örgütlerde adalet ilkesinin gözetilmesi, çalışanın katkılarının karşılığı olarak elde 

ettiği çıktılara ilişkin denklik153 hissetmesi noktasında olduğu gibi örgütsel desteği 

hissetmesi noktasında da etkili bir faktör olabilmektedir.154 Bu bağlamda, araştırmaya 

katılan deneklere kurumla ilgili yöneltilen sorularda; nakil, atama ve 

görevlendirmelerde adil olunup olunmadığı, kurumda ehliyet ve liyakatin gözetilip 

gözetilmediğine ilişkin sorular yöneltilmiş, elde edilen neticeler bakımından mesleki 

doyum puanları arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Din görevlilerine 

meslekle ilgili yöneltilen diğer soruların aksine bu kısımdaki sorulara verilen olumsuz 

cevap oranında artış olduğu gözlenmiş;155 mesleki memnuniyetle ilgili açık uçlu soruya 

verilen cevaplarda sıklıkla adalet hususunun vurgulandığı gözlenmiştir.156 Görevliler 

nakil ve görevlendirme sınavlarında bazı yöneticilerin siyasiler veya hatırlı kimselerin 

etkisinde kalabildiğini ifade etmişlerdir. Son dönemlerde bazı nakil ve görevlendirmeler 

yazılı sınav gibi daha objektif kriterlere bağlansa da geçmiş dönemlerdeki atamalar, 

halen yürürlükte olan nakillerle ilgili sınavların ve umre görevlendirmelerinin bu 

düşüncede etkili olduğu düşünülmektedir.  

Bütün kurumlarda olduğu gibi Diyanet Đşleri Başkanlığında da atama, nakil ve 

görevlendirmeler belli kurallara bağlanmıştır. Atanma, nakil ve görevlendirilme 

isteklerinde talebe bağlı olarak yarışma usulü -puan esasına dayalı- sınav yapılır. Sınava 

katılan görevlilerin boş olan pozisyon için istenen şartları haiz, ehil ve layık olması 

gözetilir. Mesleki bilgi ve beceri açısından en iyi olanın boş pozisyon için seçilmesi 

esastır. Herkes için geçerli olan bu kuralın bazı durumlarda uygulanmaması, bazı 

çalışanların kayırılıp bazılarının mağdur edilmesi gibi durumlar, din görevlilerinde 

kurumda adalet ilkesinin, ehliyet ve liyakatin gözetilmediği şeklinde bir kanaatin 

oluşmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bu kanaat, görevlinin zihninde 

genellenebilmekte ve mesleğine karşı tutumlarını da etkileyebilmektedir. Diğer yandan 
                                                 

153 Onaran, a.g.e, s. 168 

154 Selçuk, a.g.e, s. 11 

155 Bkz. Tablo. 41,42 

156 Bkz. Ek Tablo. 5 
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kuruma benzer katkıları sağlayan çalışanların elde ettikleri çıktıların farklı olduğunu 

bizzat kendinde ya da başkalarında görerek tecrübe eden görevlinin adalet duygusu 

incinebilmekte, kurumuna olan güveni azalabilmekte ve mesleki doyumu bundan 

olumsuz etkilenebilmektedir.  

Bu itibarla, kurum içindeki uygulamaların daha objektif kriterlere bağlanması ve 

daha şeffaf olmasının çalışanların adaletle ilgili kaygılarının azaltılmasında etkili 

olacağı düşünülmektedir.   

3.6. Đzinleri Tam Kullanabilmenin Mesleki Doyumlarına Etkisinin 

Değerlendirilmesi 

Diğer meslek alanlarından farklı olarak haftalık ya da yıllık izin kullanımı din 

görevlileri, özellikle cami görevlileri için sorun teşkil etmektedir. Çeşitli nedenlerle, 

görevlilerin kanuni hakları olan izinleri kullanabilmelerindeki sıkıntıların mesleki 

memnuniyetleri üzerinde bir etki meydana getirip getirmediğinin tespiti için ankete 

katılan din görevlilerine izinlerini tam ve sorunsuz kullanıp kullanamadıkları 

sorulmuştur. Soruya verilen cevaplara uygulanan analiz sonucunda, izin kullanmada 

sorun yaşama bakımından grupların sahip oldukları mesleki tatmin puanları arasında 

P<.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunduğu saptanmıştır.  

Görevlilerin izin kullanabilme durumları hakkında verdikleri cevaplara göre 

düşükten yükseğe doyum puanları şu şekilde olmuştur: Đzin kullanmada sorun 

yaşayanlar (  = 75.1), fikri olmadığını belirtenler (  = 78.1), izinlerini sorunsuz 

kullanabilenler (  = 81.9). Elde edilen sonuçlar hipotezimizi desteklemektedir. 

Mesleki memnuniyeti etkileyen hususlarla alakalı açık uçlu soruda da din 

görevlilerinin önemli bir kısmı izin kullanımında sıkıntı yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Đzin kullanımı ile ilgili sıkıntı daha ziyade cami görevlilerini ilgilendirmektedir.157 

Araştırmaya katılan öteki din görevlileri için hafta sonları tatildir ve yıllık izin 

kullanımları noktasında da pek sıkıntı ile karşılaşmazlar.  

Cami görevlileri, özellikle de tek görevli ise, izin noktasında genelde sıkıntı 

yaşarlar. Cami hizmetleri kesintisiz devam etme özeliği gösterdiğinden görevlinin görev 

yerinden ayrılması sorun teşkil etmektedir. Đzin almak isteyen görevli öncelikle bu 

konuda amirini ikna etmek durumundadır. Amirinden izin alsa bile çoğu zaman izin 

cemaatin gözüne batmakta ve cemaat arasında rahatsızlık yaratmaktadır. Ayrıca, izne 
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ayrıldığında yerine namaz kıldırabilecek birini bulma sorunu vardır. Eğer namaz 

kıldırmak için yetkin biri bulunamazsa, diğer vakitler değilse de görevli en azından 

Cuma namazı için görev yerinde olmak durumunda kalır. Bu sorunlar kırsal kesimde 

görev yapanlar için daha bariz bir şekilde kendini gösterirken şehir merkezlerinde görev 

yapanlar için çok fazla sorun olmayabilmektedir. Đzin durumunda yerine 

görevlendirilebilecek başka bir görevli varsa şehir merkezinde çalışanlar izinlerini 

nispeten daha rahat kullanabilmektedir.  

Din görevlilerinin izinle ilgili diğer problemi de haftalık tatillerini kullanamama 

sorunudur. Son zamanlarda din görevlilerinin haftalık izinleri ile ilgili sorunları nispeten 

aşılmış olsa da bazı durumlarda bu hala bir sıkıntı teşkil edebilmektedir. Mesaisi günün 

tamamına yayıldığı için görev yerinden ayrılma şansı olmayan cami görevlisi haftalık 

tatilini de kullanamaması durumunda sürekli görev mahalline bağlı kalmakta, eş-dost 

ziyareti yapamamakta, sosyal etkinliklerde bulunamamaktadır. Belli bir alan içine 

sıkışıp kalan görevlinin hem işi hem de yaşamı tekdüze bir hal almakta, zamanla 

psikolojik sorunlarla karşı karşıya gelebilmektedir. Haftada bir gün bile olsa, kişinin 

işinden uzaklaşıp başka aktivitelerle meşgul olmasının, işine karşı dikkatini artırması ve 

görevini daha şuurlu yapması noktasında yararlı olacağı düşünülmektedir.   

Bu itibarla din görevlilerinin izinlerini sağlıklı bir şekilde kullanmaları 

durumunda hizmet kalitelerinin arması beklenirken, izin kullanmada sorun yaşamaları 

durumunda, işleri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarından, mesleki tatminlerinin olumsuz 

etkileneceği söylenebilir.     

3.7. Yapılan Göreve Halkın Đtibar Göstermesi ile Đlgili Algılamaların 

Mesleki Doyuma Etkisinin Değerlendirilmesi 

Saygınlık ya da itibar görme, temel insan ihtiyaçlarından biridir.158 Bireyler diğer 

insanlar tarafından fark edilmeyi, yaşadıkları toplum içinde saygın bir yerlerinin 

olmasını isterler. Bireylerin icra ettikleri meslek de onların itibar görmesinde etken 

faktörlerden biridir. Genel olarak saygın bir meslek icra eden birisi, insanlarca bilinen 

farklı bir olumsuz özellik taşımıyorsa, yapmakta olduğu iş nedeniyle itibar görür. 
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Yapılmakta olan işin itibarlı olması, kişinin o iş nedeniyle daha saygın olması, mesleki 

tatmin üzerinde etkili bir faktör olarak ortaya çıkar.  

Din sahası genel olarak itibarlı bir alan olmakla birlikte, din görevlilerinin bu 

konudaki algılamalarının nasıl olduğunu anlamak, itibarla ilgili algılama değişkenlerinin 

mesleki tatmin üzerindeki etkisini görmek maksadıyla, yapılan göreve halkın itibar 

gösterip göstermediği şeklinde bir soru sorulmuştur. Yaptığımız analiz neticesinde, 

itibarla ilgili ifadeye katılma açısından din görevlilerinin mesleki tatmin puanları 

arasında P<.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan sonuç, 

ilgili hipotezimizi doğrulamaktadır. 

Bulgulara göre, yapmakta olduğu işe halkın itibar gösterdiğini düşünen din 

görevlilerinin mesleki doyumları (  = 80.9) en yüksek düzeyde çıkmıştır. Buna karşılık, 

mesleğine itibar gösterilmediği şeklinde bir algıya sahip olan görevlilerin doyum 

puanları en düşük olurken ( =70.2), karar belirtmeyenlerin biraz daha yüksek olduğu (  

= 73.6) görülmüştür.  

Ankete katılan din görevlileri mesleki memnuniyetlerini en çok etkileyen hususlar 

arasında “halkın kendilerine itibar etmemesi” hususunu ifade etmişlerdir.159 Bunun 

sebebi olarak bazı din görevlileri devlet, kurum ve amirlerin kendilerine sahip 

çıkmayışını ifade ederken, bazıları toplum ve medyadaki olumsuz din görevlisi imajını 

ifade etmiştir. Öte yandan bazı din görevlileri de öz eleştiri yaparak, itibar sorununun 

görevlilerin kendilerini yeterince geliştirmediğinden, mesleği tam benimseyememiş 

olmalarından kaynaklandığını ifade etmişlerdir.  

Devletin din görevlilerine itibar etmediği fikrinde din görevlilerinin özlük hakları 

ile ilgili aksaklıklar olduğunu gibi memurların muhakematı yasasında din görevlilerine 

yönelik negatif farklılığın etkili olduğu düşünülmektedir.160 Diğer yandan bazı 

siyasilerin din görevlileri ile ilgili polemikleri, bazılarının din görevlilerinin “din 

görevlilerinin çalışmadığı” şeklinde beyanlarda bulunmalarının çalışanlarda rahatsızlık 

                                                 

159 Bkz. Ek Tablo. 5 

160 Devlet memurlarının yargılanması durumunda, kurum ya da amirlerinden izin alınır. Fakat din 

görevlilerinin yargılanması durumunda aynı prosedürler söz konusu değildir.  
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meydana getirdiği düşünülmektedir. Bu gibi hususların kamuoyunda cereyan etmesi 

halkın din görevlilerine bakışını etkileyebilmektedir.  

Din görevlileri kurum ve amirleri tarafından sahip çıkılma arzularını dile 

getirmişlerdir.161 Kurum ya da amirin görevliye sahip çıkması ondaki güven duygularını 

pekiştirir. Bu durum aynı zamanda kurumu tarafından değer atfedilen görevliye halkın 

bakışını da değiştirir. Bu yönüyle kurumun ve yöneticilerin çalışanlara itibar 

göstermesi, onlara sahip çıkıp değer vermesi diğer insanların görevliye saygı 

duymalarında da etkili olabilir. 

Din görevlerinin, özellikle de cami görevlilerin halk arasında itibar problemine 

yol açan sebeplerden biri olarak geçmişte din hizmetlerinin yürütülme biçimi öne 

sürülebilir. Cami hizmetleri Diyanet Đşleri Başkanlığı aracılığıyla yürütülmeden ve 

imamlar birer kamu görevlisi olarak maaşlarını devletten almadan önce, ya da din 

hizmeti ülkenin her yerine ulaşmadan önce halk din görevlisini kendi buluyor ve 

iaşesini kendi sağlıyordu. Böyle bir durumda halk din görevlilerinin bir nevi patronu 

mesabesindeydi. Bazı din görevlilerinin din hizmetini sadece kazanç kapısı olarak görüp 

insanlarla münasebetlerinde bu yönü ön plana çıkarmasının halkın din görevlisine 

bakışını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir.  

Günümüze gelindiğinde, din görevlisine eskiden kalan bu bakış alışkanlığının 

devam etmesinin yanı sıra, belli alanlarda imam-cemaat arasındaki menfaat ilişkisinin 

devam ettiği görülmektedir. Görevlilerin camilerde sergi açıp insanlardan para istemesi, 

her ne kadar kendilerine yönelik bir menfaat olmasa da, halkın cami görevlisine 

bakışında etkili olabilmektedir.  

Bazı din görevlilerinin hatim, mevlit, cenaze işleri gibi hususlarda ön plana 

çıkması, bu işleri ücret mukabilinde yapması, itibarı zedeleyici diğer bir husus olarak 

görülmektedir. Bunun iki yönünden söz etmek gerekmektedir. Birincisi; bu gibi 

merasimlerin belli bir ücret mukabilinde yapılması, görevli-halk arasında bir menfaat 

ilişkisine yol açmakta, bu ilişkide halk veren din görevlisi de alan konumunda olmakta 

ve bu da halkın din görevlisine bakışını etkilemektedir. Đkincisi; halkın içinde daha 
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ziyade bu gibi merasimlerde gözüken din görevlisinin sadece bu işleri belli bir ücret 

mukabilinde yapan kişi olarak görülüp diğer yönlerinin geri planda kalmasıdır.  

Din görevlisine itibarın azalmasında bir diğer faktör olarak, dinin insanların 

gündelik hayatından gittikçe çıkması, dine ihtiyaçlarının azalması ya da bu 

ihtiyaçlarının farkında olmayışları gösterilebilir. Çağımızda sekülerleşmenin artmasına, 

ekonomik kaygıların ve eğlence kültürünün dini yaşamı gölgede bırakmasına bağlı 

olarak insanlar din görevlisine çok fazla ihtiyaç duymamakta; sadece yukarıda ifade 

edilen cenaze işleri, hatim ve mevlit gibi durumlarda ihtiyaç duymakta ve 

hatırlamaktadır. Böyle bir durumda din görevlilerinin sekülerleşmeden kaynaklanan bir 

itibar kaybıyla karşı karşıya kaldıkları ifade edilebilir.  

Din görevliliği mesleğinin toplumsal değer yargılarının değişmesinden de 

etkilendiği düşünülmektedir. Zira günümüzde insanların maddeye verdiği değerin 

artmasına bağlı olarak maddi getirisi az olan şeylerin değerinde de azalma olmuştur. 

Đnsanların bulundukları konum, aldıkları eğitimin değeri, parasal değerlerin gerisinde 

kalmıştır. Haliyle, din görevliliği mesleğini icra edenlerin maaşlarının yüksek olmaması 

din görevliliği mesleğinin saygınlığında azalmaya yol açabilmektedir.   

Basın-yayında çizilen din görevlisi tablosu din görevlilerinin saygınlığını 

etkileyen hususlardan biridir. Özellikle bir zamanların Yeşilçam filmlerinde işlenen 

imam imajının halkın zihinlerini etkilediği, din görevlisine olan itibarlarında azalmaya 

yol açtığı düşünülmektedir. Bununla beraber halk arasında şuyu bulmuş bazı fıkra ve 

mesellerin de din görevlilerinin itibarını zedeleyici bir etki yaptığı ifade edilebilir.  

Din görevliliği mesleğinin itibar sorununda yukarıda ifade edilen hususların yanı 

sıra din görevlilerinin kendilerinden kaynaklanan durumlar da söz konusu olabilir. 

Öncelikle din görevlilerinin mesleki anlamdaki yetersizlikleri ifade edilebilir. Zira 

mesleki donanım olarak zayıf olan birinin öz güven noktasında zaaflarının olması 

muhtemeldir. Görevini tam olarak yerine getiremeyen, insanların ihtiyaçlarını tam 

olarak karşılamada yetersiz kalan din görevlisinin insanlardan gördüğü saygının da o 

oranda olması beklenir. Din görevlilerinin gerek dini bilgi, gerekse hitabet, güzel 

konuşma, sesi iyi kullanma bakımından donanımlı olmaları, onların özelde cemaat 

genelde de halk içindeki saygınlığını artırıcı bir etki yapacağı muhakkaktır. Öte yandan 

din görevlileri sadece mesleki anlamda değil,  insanlarla münasebet noktasında da 
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halkın psikolojisini iyi tahlil edebilmeli, onlarla iletişim kurmalı ve sosyal bir kişi 

olmalıdır.162 Bu anlamda din görevlisi olacak kimselerin iyi bir eğitimden geçmesi, 

halen din görevlisi olarak çalışanlarında hizmet için eğitim kursları ile eğitilmesi din 

görevliliği mesleğinin itibarını ve etkisini artıracaktır.    

3.8. Muhatapların Durumu ile Đlgili Algılamaların Mesleki Doyuma 

Etkisinin Değerlendirilmesi 

Sosyal hizmet alanlarında çalışan bireylerin muhatapları insanlardır. Kendilerine 

hizmet verilen insanların durumları yapılan görevin kalitesini etkilediği gibi görevlinin 

çalışma iştiyakı üzerinde de etkili bir faktör olarak kendini gösterir.  

Din hizmetinde de din görevlilerinin muhatapları insanlar yani halktır. Görev 

yapılan mahaldeki halkın kültürel seviyesi hizmetin kalitesi ve görevlinin çalışma 

iştiyakı üzerinde etkili bir faktör olabilmektedir. Öte yandan hizmet alan insan sayısının 

da görev azmini dolayısıyla mesleki doyumu etkileyeceği düşünülmektedir.  

Araştırmamızda, din görevlilerinin cemaatlerinin nitelik ve niceliği hakkındaki 

soruya verdikleri cevaplar bakımından mesleki doyum puanları arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmüştür. Bu farklılık cemaatin kültürel seviyeleri ile ilgili 

algılamalar bakımından P<.05 düzeyinde; cemaat sayısını yeterli görüp görmeme 

bakımından P<.01 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Uygulanan Tukey-HSD testi sonucunda cemaatin kültürel seviyesi ile ilgili 

olumlu cevap veren görevlilerin mesleki doyum puanlarının ( =81.6) en yüksek 

düzeyde olduğu gözlenmiştir. Fikir belirtmeyenlerin puanları ( =78.2) bu gruptan biraz 

daha düşük, olumsuz cevap verenlerin ise en düşüktür( =77.5). Muhatapların sayısal 

durumu ile alakalı olarak, cemaatinin sayısını yeterli bulanlar en yüksek doyum puanını 

( =82) elde ederken, sayıyı az bulanlar daha düşük puan (  = 77.1) almış, bu hususta 

fikri olmadığını ifade edenler ise en düşük mesleki doyum puanına (  = 76) sahip 

olmuştur.  Bu sonuca göre ilgili hipotezimiz desteklenmiştir.   

Ortaya çıkan sonuçlara göre cemaat veya muhatap faktörünün din görevlilerinin 

mesleki tutumlarında belirleyici hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Cemaatle daha 

ziyade muhatap olan görevliler imam-hatip ve müezzin-kayyımlar olmaktadır. Bu grup 

din görevlileri hizmetlerinin gereği sürekli cemaatin içinde bulunurlar. Vaiz cemaate 

vaaz eder ancak bu haftanın belirli günleriyle sınırlıdır. Müftünün de cemaatle 
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karşılaşma sıklığı, vaizlerden daha az ya da hemen hemen aynıdır. Kur’an kursu 

öğreticilerinin muhatapları da daha ziyade öğrenciler olmaktadır. Buna göre cemaat 

faktöründen en çok etkilenen, doğal olarak, cami görevlileri olmaktadır.163  

Mesleki memnuniyetlerini en çok etkileyen hususla alakalı açık uçlu soruya 

verilen cevaplarda da cemaatin kültürel seviyesi, kültürel seviyenin düşüklüğünden 

kaynaklanan anlaşamama ve çatışmaların önemli yer tuttuğu görülmektedir.  

Cemaatin yaş profili de görevli-cemaat ilişkilerinde belirleyici olabilmektedir. 

Yaşı belli bir düzeye ulaşmış, emekliliğe ayrılmış, vaktinin büyük bir bölümünü cami-

ev arasında geçiren cemaat din görevlisine zaman zaman sıkıntı yaşatabilmektedir. Bu 

cemaat görevliyi her konuda eleştirmekte, çoğu zaman da görevliyi beğenmemektedir. 

Böyle bir durumda görevlinin o kişiye din anlamında önderlik etmesi pek mümkün 

olmamaktadır. Öte yandan yaşı belli düzeye ulaşan kişiler yeni şeyler öğrenmeye ve 

değişmeye kapalı olmaları münasebetiyle bir takım sorunlar çıkabilmektedir.164 Şöyle 

ki, din görevlisi bu kişileri belli konularda aydınlatıp görevini yapmış olmanın verdiği 

hazdan, dolayısıyla da mesleki tatminden mahrum kalır; sadece belli ritüelleri sürekli 

tekrarlayıp duran bir kişi haline gelir. Diğer taraftan bu cemaat profilinin, çoğu zaman 

sabit fikirlerine dayanarak, din görevlisini yerli yersiz sürekli eleştiriye maruz 

bırakmaları, mesleki tatmini etkileyen başka bir husus olabilmektedir.   

Cemaatin ya da muhatapların sayısı, din görevlilerinde mesleki tatmini etkileyen 

bir başka husustur. Belli bir çaba içinde olan din görevlisi, çabalarının karşılığını 

görmek ister. Çabanın karşılığı bazen çalışmaların etkisini muhatapların üzerinde 

görmektir. Bir öğretmen kendilerini aydınlatacağı yeter sayıda öğrencisinin olmasını, 

çabalarının karşılığında öğrencilerin anlatılan şeyleri en iyi şekilde öğrenmesini ister. 

Bu amacın gerçekleşmesi öğretmene haz verir ve mesleki tatminine olumlu katkı sağlar. 

Bu amacın gerçekleşmediğini görmek ise hayal kırıklığı yaratır. Din görevlisi de 

cemaati için aydınlatıcı bir konumdadır. Din anlamında onlara yardımcı olmak, bir 

şeyler vermek ister. Görevli, karşısında kendilerine faydalı olabileceği yeter sayıda 

insan göremediğinde ya da insanların, çabaları karşısında ilgisiz davrandıklarını 

gördüğünde hayal kırıklığı yaşar ve çabalarının boşa gittiğini düşünebilir. Bu da din 

görevlisinin çalışma hevesini, dolayısıyla mesleki tatmini olumsuz etkiler.     

 
                                                 

163 Bkz. Ek Tablo. 4 

164 Bkz. Yıldız, a.g.e, s.168 
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SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Bu çalışma, Diyanet Đşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmakta olan imam-

hatip, müezzin-kayyım, vaiz, müftü ve Kur’an Kursu öğreticilerinin çeşitli demografik 

değişkenler ve meslekleriyle ilgili algılamaları bakımından mesleki doyumları arasında 

farklılık gösterdiği varsayımını sınamak üzere yapılmıştır.  

Araştırma evreni Diyanet Đşleri Başkanlığında söz konusu kadrolarda çalışan, 

Türkiye’deki bütün din görevlileridir. Bu amaçla mesleki doyumu çeşitli değişkenlere 

bağlı olarak ölçmeyi amaçlayan anket Van, Erzincan, Bingöl, Şanlıurfa, Adıyaman, 

Konya, Ankara, Eskişehir, Bolu, Yozgat, Aksaray, Çorum, Kütahya, Denizli, Aydın, 

Manisa, Mersin, Adana, Hatay, Adapazarı ve Đstanbul illerinde görev yapan din 

görevlilerinden tesadüfi örneklem yöntemiyle toplam 456 kişiye uygulanmış ve 

bunlardan 433 anket değerlendirmeye alınmıştır.  

   Araştırmada mesleki doyumu ölçmek üzere, Yıldız Kuzgun ve arkadaşlarının 

geliştirdiği Mesleki Doyum Ölçeği (MDÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin 

istatistiksel analizlerinde, değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek için Pearson 

Korelasyon Analizi; iki alt grubu olan bağımsız değişkenlerin grupları arasındaki 

farklılıkların tespit edilmesi için “T Testi”  üç ve daha fazla alt grubu olan değişkenler 

için ise “One Way Anova” ve “Tukey-HSD” karşılaştırma testleri uygulanmıştır.   

Araştırmada, deneklerin yaşları bakımında elde ettikleri mesleki doyum puanları 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu (F3.429 = 8.87, P<.01) saptanmıştır. Bu farklılık 20-

30 yaş grubu ile diğer yaş grupları arasında gerçekleşmiştir. Yaş gruplarına göre 

ortalama puanlara bakıldığında, en yüksek puanı 51 ve üzeri yaş grubu (  = 85) 

almıştır. Daha sonra yüksekten düşüğe doğru 41-50 yaş grubu (  = 81.4), 31-40 yaş 

grubu (  = 80) ve 20-30 yaş grubu (  = 73.8) gelmektedir.   

Din görevlilerinin cinsiyet grupları açısından mesleki tatminlerinde farklılık 

olduğu saptanmıştır(t=4.15, P<.01). Bulgulara göre, Diyanette çalışan erkekler (  = 

78.3) kadınlardan (  = 85.9) daha düşük bir mesleki doyuma sahiptirler.  

Çalışanların medeni durumlarına göre mesleki doyumları arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmüştür(t=2.39, P<.01). Bekâr olan din görevlileri (  = 72,8) evli 

olan din görevlilerinden (  = 79,3) daha düşük bir mesleki doyuma sahiptirler. 
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Evli olan deneklerin çocuk sahibi olmaları ve sahip olunan çocuk sayısı 

bakımından mesleki tatminleri arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Elde 

edilen puanlar arasındaki farklılık istatistiki açıdan anlamlı olmadığı gibi çocuk sayısı 

ile mesleki doyum arasında da bir ilişki yoktur. Nitekim, 1-3 çocuğu olan grup (  = 

78,9) en düşük, çocuğu olmayanlar (  = 79,4) hemen sonra, 4 daha fazla çocuğu olanlar 

ise en yüksek (  = 81) mesleki doyum puanına ulaşmıştır. 

Eğitim düzeyi bakımından din görevlilerinin mesleki doyumları arasında anlamlı 

bir farklılık tespit edilmiştir (F4.428 = 2.59, P<.05). Đlahiyat Fakültesini bitiren din 

görevlileri en düşük (  = 74.9) mesleki doyum puanı ortalamasına sahip iken, diğer 

gruplarda yer alan din görevlilerinin aralarındaki puan farkı anlam ifade etmeyecek 

kadar az olmuştur. Bunlar düşükten yükseğe; yüksek lisans (  = 78.5), imam-hatip lisesi 

(  = 79.1), diğer (Đlahiyat dışındaki yüksek okul ya da fakülteler) (  = 80), ilahiyat 

önlisans (  = 80,9) şeklinde sıralanmıştır. Đstatistiki açıdan farklılık ilahiyat önlisans 

mezunları ile ilahiyat fakültesi mezunları arasında gerçekleşmiştir.  

Yapılan analiz sonucunda, hafız olma durumunun mesleki doyum açısından etkili 

bir faktör olmadığı, iki grubun puanlarının anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır. 

(t=1.08, p>.05) Bununla beraber, hafız olmayanlar (  = 78.5) daha düşük, hafızlar ise 

nispeten daha yüksek (  = 80.1) mesleki doyum puanına sahip olmuşlardır.  

Kurumda yapılmakta olan görev değişkeni açısından din görevlilerinin mesleki 

doyum puanları arasından anlamlı farklılık bulunmuştur(F4.428 = 2.70, P<.05). Buna göre 

en düşük mesleki doyum puanını müezzin-kayyımlar (  = 77.9) almış, onları çok az 

farkla imam-hatipler (  = 78) takip etmiştir. Diğerleri ise düşükten yükseğe şu şekilde 

sıralanmıştır: Vaizler (  = 83.6) Kur’an kursu öğreticileri (  = 84.3) ve müftüler (  = 

86). Müezzin-kayyım ve imam-hatiplerin mesleki doyum puanları ile müftülerin 

puanları arasındaki fark istatistik açısından anlamlı olmuştur. 

Görev yılı ya da kıdem açısından çalışanların mesleki doyumları arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmuştur (F4.428 = 5.34, P<.01). Elde edilen mesleki doyum puanlarının 

sıralaması düşükten yükseğe; 1-5 yıl görev yapanlar (  = 75.3), 6-10 yıl (  = 78.2), 11-

15 yıl (  = 78.4), 16-20 yıl (  = 79.7), 21 ve üzeri yıl çalışanlar (  = 83.3) şeklinde 

olmuştur. Bulgular, görev yılındaki artışa paralel olarak mesleki doyum puanlarının da 

arttığını göstermektedir. 
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Görev yapılan yerin konumu, din görevlilerinin mesleki doyumlarını 

etkilemektedir. (F2.430 = 4.25, P<.05). Yapılan analiz neticesinde köy-kasabada görev 

yapanların (  = 76,9), ilçe (  = 78,6) ve il (  = 81,6) merkezinde görev yapanlardan 

daha düşük bir mesleki doyum puanına sahip oldukları tespit edilmiştir. Đstatistiki 

açıdan anlamlı farklılık ise, köy-kasabada görev yapan din görevlileri ile il merkezinde 

görev yapanların sahip olduğu mesleki doyum ortalama puanları arasında 

gerçekleşmiştir.  

Maaş durumu, başka bir deyişle işten elde edilen gelir miktarına göre çalışanların 

mesleki doyumları arasından anlamlı farklılığa rastlanmıştır(t=2.70, P<.05). 

Bulgularımız, 800-949 YTL maaş alan din görevlilerinin mesleki doyum puanlarının (  

= 77.4) 950 ve üzeri YTL maaş alan görevlilerin mesleki doyum puanlarından (  = 

47.3) daha düşük olduğunu göstermiştir.  

Yapılan analizde ek gelire sahip olma durumuna göre çalışanların mesleki doyum 

puanları arasında anlamlı bir faklılığın olmadığı (t=0.15, P>.05) görülmüştür. 

Bulgularımıza göre aralarında anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte, belli bir ek gelire 

sahip olan din görevlilerinin mesleki doyumları (  = 78.6), ek gelire sahip olamadığını 

belirten din görevlilerinden (  = 78.9) daha düşüktür. Bu da ekonomik olarak mesleki 

doyuma etki eden asıl faktörün çalışanın maddi durumundan ziyade yapmakta olduğu 

işten elde ettiği gelir miktarı olduğunu göstermektedir.  

Oturulmakta olan ev durumu bakımından görevlilerin mesleki doyumları arasında 

anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür(F3.429 = 3.39, P<.05). Deneklerden “diğer” 

(ailesinin yanı, pansiyon, yurt vb. yerlerde kalanlar) seçeneğini işaretleyen görevlilerin 

en düşük mesleki doyum puanına sahip olduğu (  = 72.4); öteki grupların ise, düşükten 

yükseğe, kirada oturanlar (  = 78), lojmanda oturanlar (  = 78.8) ve kendi evinde 

oturanlar (  = 81.9) şeklinde sıralandığı tespit edilmiştir. Ancak, anlamlı farklılık kendi 

evinde ikamet edenlerle “diğer” grubu arasında gerçekleşmiştir.  

Araştırmaya katılan din görevlilerinin mesleki doyum puanlarının mesleki 

yeterlilik algıları açısından anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (F2.430 = 

1.07, P>.05). Aralarındaki farklılık istatistik açısından anlamlı olmamakla beraber, 

mesleki yeterlilik algısı durumuna göre din görevlilerinin mesleki doyum puanları 

sıralaması, düşükten yükseğe, şu şekilde olmuştur: Kendini yeterli göremeyenler (  = 

77), kararsız olduğunu ifade edenler (  = 78,7) ve yeterli olduğunu düşünenler (  = 
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79,4). Buna göre mesleki bakımdan kendini yeterli gören çalışanların mesleki 

doyumlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Aylık maaşının yeterli olup olmayışı  ve yapılan göreve karşılık maaşın adil olup 

olmaması hakkındaki algılamalar bakımından din görevlilerinin mesleki doyum 

puanları arasında P<.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır(F2.430 = 3.27, 

P<.05; F2.430 = 3.10, P<.05). Bulgulara göre, aylık maaşının yeterli olduğunu düşünen 

din görevlilerinin mesleki doyum puanı diğerlerine göre yüksektir ( = 80.8). Maaşının 

yeterli olmadığını belirten (  = 77.6) ve fikir beyan etmeyen (  = 77) din görevlilerinin 

meslek doyumları ise düşüktür. Đstatistiki açıdan ise maaşın yeterli olduğunu düşünen 

grup ile yetersiz olduğunu ifade eden grup arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. 

Aynı şekilde, aldığı maaşın yaptığı göreve karşılık adil ve yeterli olduğunu ifade eden 

din görevlilerinin mesleki doyum puanları (  = 80.8), adil ve yeterli olmadığını 

düşünenler (  = 77.6) ile fikir belirtmeyenlerden (  = 77.5) daha yüksek düzeyde 

gerçekleşmiştir. 

Din görevlilerinin muhatapları olarak ifade edilen cemaatleriyle ilişkileri, çalışma 

arkadaşları ya da meslektaşlarıyla ve üstleriyle ilişkileri bakımından mesleki doyumları 

arasından anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür(F2.430 = 16.17,P<.01; F2.430 = 18.51, 

P<.01; F2.430 = 19.63, P<.01).  

Bulgulara göre,  cemaatle ilişkilerinin iyi olduğunu ifade edenlerin mesleki 

doyum puanları diğerlerine nazaran daha yüksektir (  = 80). Cemaatle ilişkilerinin iyi 

olmadığını belirten din görevlileri bu gruptan sonra gelmiş (  = 77); bu konuda 

fikirlerinin olmadığını ifade eden din görevlileri de en düşük (  = 66.1) mesleki doyuma 

sahip olmuşlardır. Đstatistiki açıdan anlamlı farklılık “Cemaatle ilişkilerim iyidir ve bana 

karşı tutumları olumludur.” sorusuna “fikrim yok” cevabını veren grupla “katılıyorum” 

ve “katılmıyorum” şeklinde cevap veren gruplar arasında gerçekleşmiştir. 

Araştırmamızda, din görevlilerinin meslektaşları ve görev arkadaşları ile 

ilişkilerinden memnun olduğunu ifaden deneklerin en yüksek mesleki doyuma (  = 81) 

sahip oldukları tespit edilmiştir. Memnun olmadığını ifade eden din görevlileri (  = 73) 

ile bu konuda fikri olmadığını belirten din görevlileri (  = 71.3) ise daha düşük mesleki 

doyuma sahiptirler. Đstatistiki açıdan anlamlı farklılık ise, meslektaşlarıyla iyi ilişkiler 
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içerisinde olduğunu ifade eden grupla bu konuda fikri olmadığını ifade eden ve bu fikre 

katılmadığını beyan eden gruplarının mesleki doyumları arasında gerçekleşmiştir. 

Amirleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu, onların tutum ve tavırlarından memnun 

olduğunu ifade edenler en yüksek mesleki doyum puanını (  = 81.2) almışlardır. Fikir 

beyan etmeyen din görevlileri (  = 73.6) ile üstleriyle ilişkileri ve amirlerinin 

tutumlarıyla ilgili problemleri olduğunu ifade eden din görevlileri (  = 71,1) ise daha 

düşük mesleki doyum puanı almışlardır.  Yukarıdaki sonuca benzer şekilde, 

“katılıyorum” grubuyla “fikrim yok” ve “katılmıyorum” grupları arasındaki farklılığın 

anlamlı olduğu görülmüştür.  

  Din görevlilerinin amirlerin görevlilerine karşı tutumlarına dair algılamaları, 

onların mesleki doyumlarını etkilemektedir. Bu algılamalar din görevlilerine, amirlerin 

görevlilerine karşı adil ve saygılı olması, görevlileri görevlerinde destekleyip teşvik 

etmesi, görevi iyi yapmanın üstlerin takdirini kazandırması bağlamında sorulmuş ve bu 

hususların hepsinde mesleki doyum açısından anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır (F2.430 

= 10.35, P<.01; F2.430 = 17.11, P<.01; F2.430 = 18.40, P<.01). “Amirlerimin görevlilerine 

karşı tutumları adil ve saygılıdır.” Đfadesine “katılıyorum” şeklinde cevap veren din 

görevlileri en yüksek (  = 81.3) mesleki doyum puanına sahip olurken, “fikrim yok” 

şeklinde cevap verenler daha sonra gelmiş (  = 77.4), “katılmıyorum” şeklinde cevap 

verenler ise en düşük (  = 75) puana sahip olmuşlardır. Ancak, ilgili soruya 

“Katılıyorum” ve “katılmıyorum” diyen grupların mesleki doyum puanları istatistiki 

açıdan anlamlı bulunmuştur.  

Din görevlilerinden, amirlerinden destek ve teşvik gördüğünü ifade edenler 

diğerlerinden daha yüksek (  = 81.9) mesleki doyuma sahiptirler. Bu konuda fikir 

belirtmeyen (  = 74.7) ve buna katılmaya din görevlileri (  = 74.5) ise daha düşük 

doyuma sahip olmuşlardır. Anlamlı farklılık, amirlerinin görevi hususunda kendini 

destekleyip teşvik ettiğini belirten grup ile bu konuda fikir beyan etmeyen ve bu 

düşünceye katılmayan gruplar arasında gerçekleşmiştir.  

Din görevlileri arasında, üstlerin, görevini iyi yapanları takdir etmesiyle ilgili 

olumlu düşüncede olanlar, en yüksek (  = 82.1) mesleki doyuma ulaşmışlardır. Bu 

hususta fikir belirtmeyenlerin doyumları biraz daha düşük (  = 76.4) olurken, 

başarılarının ödüllendirilmediğini düşünenler ise en düşük (  = 73.8) mesleki doyum 



137 

 

düzeyinde kalmışlardır. Bununla birlikte,  üstleri tarafından takdir gördüğünü düşünen 

din görevlileri grubu ile bu konuda fikir belirtmeyen ve takdir görmediğini ifade eden 

din görevlileri gruplarının sahip oldukları mesleki doyum puanları anlamlı şekilde 

farklıdır.  

Görevlilerin kurumlarıyla ilgili algılamalarının meslek doyum puanları açısından 

etkili olduğu düşünülmüş ve görevlilere, kurumun yapılan işe ve görevlilere değer 

vermesi, başarılı olan görevlilerin ödüllendirilmesi, atama ve görevlendirmelerde adil 

davranılması, ehliyet ve liyakate önem verilmesi ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. 

Neticede, verilen cevaplar açısından, görevlilerin mesleki doyumları arasında anlamlı 

bir farklılık olduğu görülmüştür (F2.430 = 22.04, P<.01; F2.430 =  8.70, P<.01; F2.430 = 19.59, 

P<.01; F2.430 = 16.38, P<.01). 

Bulgularımıza göre, kurumlarının kendilerine ve yaptıkları işe değer verdiğini 

düşünen din görevlilerinin mesleki doyumları daha yüksek (  = 83.4) iken, bu konuda 

fikir beyan etmeyen (  = 78.4) ve kurumlarının değer vermediğini ifade edenlerin 

puanları (  = 74.3) daha düşük olmuştur. Kurumlarının görevlilere ve yaptıkları işe 

değer vermesi ile ilgili ifadeye “katılıyorum” yanıtını veren grupla “fikrim yok” ve 

“katılmıyorum” şeklinde yanıt veren grupların mesleki doyumları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Aynı şekilde “fikrim yok” diyen grupla “katılmıyorum” diyen 

grup arasında da anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  

Kurumda başarılı olan görevlilerin ödüllendirildiğini düşünen görevlilerin mesleki 

doyum puanları en yüksek (  = 82.3) düzeydedir. Bu konuda fikir beyan etmeyen 

görevliler (  = 79,5) daha sonra gelirken, başarılı olanların ödüllendirilmediğini 

düşünen görevliler ise en düşük ( =76,3) puana sahip olmuşlardır. Ancak, gruplar 

arasındaki farklılık, kurumda başarılı olan görevlilerin ödüllendirildiğini düşünen grup 

ile aksini düşünen grupların mesleki doyum puanları arasında gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan, nakil, atama ve görevlendirmeler hususunda kurumlarının adil 

davrandığını ifade eden din görevlileri, diğer gruplardan daha yüksek (  = 84,5) mesleki 

doyum puanı almışlar; bu konuda fikir belirtmeyenler onları takip etmiş (  = 79,6), 

kurumlarının adil davranmadığını düşünen din görevlileri de en düşük (  = 78) puanı 

almışlardır. Kurumda yapılan nakil, atama ve görevlendirmelerle ilgili düşünceler 

bakımından tüm grupların mesleki doyum puanları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunduğu görülmüştür.  
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Araştırmamızda, kurumun ehliyet ve liyakate ehemmiyet verdiğini ifade eden 

grupla, bu konuda fikri olmadığını ve bu fikre katılmadığını beyan eden gruplar 

arasında mesleki doyum puanları bakımından anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Kurumunun ehliyet ve liyakate önem verdiğini, önceliği ehliyet ve liyakat 

sahibi kişilere tanıdığını düşünen din görevlilerinin mesleki doyumları (  = 83,3), bu 

konuda fikir belirtmeyen (  = 78,7) ve bu düşünceye katılmayan (  = 75,2) din 

görevlilerinden daha yüksek çıkmıştır.  

Haftalık ya da yıllık izin kullanımıyla ilgili yaşanan sıkıntıların görevlilerin 

mesleki doyumları üzerinde etkili olan bir başka faktör olduğu düşünülmüş ve izinlerin 

sağlıklı kullanımıyla ilgili yöneltilen soruya verilen cevaplar açısından din 

görevlilerinin mesleki doyumları arasında anlamlı farklılık bulunduğu tespit edilmiştir 

(F2.430 = 13.34, P<.01). Bulgularımıza göre, izin kullanımında sorun yaşamadığını ifade 

eden din görevlilerinin mesleki doyum puanları en yüksek (  = 81.9) çıkmıştır. Bu 

konuda fikir belirtmeyenlerin puanı onlardan sonra (  = 78.1) gelirken, en düşük puanı 

ise izin kullanmada sıkıntı yaşayan din görevlileri (  = 75.1) almışlardır. Diğer taraftan, 

izinlerini tam ve sorunsuz kullanabildiğini ifade eden din görevlileri ile bu fikre 

katılmadığını ifade eden din görevlilerinin mesleki doyum ortalama puanları arasındaki 

farklılığın istatistiki açıdan anlamlı olduğu görülmüştür. 

Yapılmakta olan görevin itibarlı oluşuyla ilgili düşüncelerin mesleki doyum 

puanları üzerinde etkili olduğu görülmüş, bu konudaki algılar açısından din 

görevlilerinin doyum puanları arasında anlamlı faklılık bulunduğu ortaya 

çıkmıştır(F2.430 = 22.61, P<.01). Nitekim, itibarlı bir meslek icra ettiğini düşünen din 

görevlileri en yüksek mesleki doyum puanına (  = 80.9) sahip olmuş, bununla ilgili fikir 

beyan etmeyen din görevlileri daha düşük (  = 73.6) puan almışlardır. Halkın yaptığı 

göreve itibar etmediğini düşünen din görevlileri ise en düşük (  = 70.2) mesleki doyum 

puanını elde etmişlerdir. Yaptığı görevin halk arasında itibarlı meslek olduğunu ifade 

eden grupla, fikir beyan etmeyen ve bu fikre katılmayan grupların mesleki doyum 

puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Muhatapların durumuyla ilgili algılamalar bakımında mesleki doyum puanları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığı araştırılmış, din görevlilerine 

muhatap ya da cemaatlerini kültürel seviyesi ve sayılarını yeterli olup olmayışı ile ilgili 

sorular yöneltilmiştir. Görevlilerin bu konudaki algıları açısından mesleki doyumları 
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arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (F2.430 = 4,04, P<.05; F2.429 = 7.63, 

P<.01).  

Kültürel seviyesi yüksek bir muhatap kitlesi oluğunu ifade eden din görevlilerinin 

mesleki doyumları en yüksek (  = 81.6) düzeyde gerçekleşirken, bu konuda fikir 

belirtmeyenler onları takip etmiş (  = 78.2), muhataplarının kültürel seviyesinin düşük 

olduğunu ifade eden din görevlileri ise en düşük (  = 77.5) mesleki doyum puanını 

almışlardır. Ancak, gruplar arasındaki anlamlı farklılık, En yüksek ve en düşük puanı 

alan gruplar arasında gerçekleşmiştir.  

Araştırmamızda, yeterli sayıda cemaate sahip olduğunu ifade eden din 

görevlilerinin en yüksek mesleki doyum puanına (  = 82) ulaştığı tespit edilmiştir. 

Cemaat sayısını yetersiz bulan din görevlileri bunları takip etmiş (  = 77.1), cemaatinin 

sayısının yeterli olup olmadığı hususunda fikir beyan edemeyen din görevlileri ise en 

düşük (  = 76) puanı almışlardır. Araştırmamızda ayrıca, muhataplarının sayısını yeterli 

bulan grupla bu konuda fikri olmadığını ifade eden ve hitap ettiği çevrenin sayısını 

yetersiz bulan grupların sahip oldukları mesleki doyum puanları arasında anlamlı 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmamızın sonucunda, din görevlilerinin demografik özellikleri ve 

mesleklerine ilişkin algılamaları bakımından mesleki doyumları arasında anlamlı 

farklılıklar olduğu tespit edilmiş, hipotezlerimiz büyük oranda desteklenmiştir. 

Görevlilerin yaş, cinsiyet medeni durum, görev unvanı, eğitim seviyesi, görev yapılan 

yerin konumu, işten elde ettikleri gelir, oturdukları evin durumu değişkenlerinin, 

mesleki doyumları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Diğer yandan, görevlilerin 

işlerinden sağladıkları gelirin yeterli ve adil oluşuyla ilgili düşüncelerinin, işleri 

münasebetiyle kurdukları ilişkilerin durumunun, amirlerin ve kurumun çalışanlara karşı 

tutum ve tavırlarının, yaptıkları işe halkın itibar gösterip göstermeyişinin, aynı şekilde 

mesleki doyumları üzerinde etkili faktörler olduğu tespit edilmiştir.  

Din görevliliği mesleğinin, dolayısıyla da bu mesleği icra edenlerin mesleki 

doyumlarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu itibarla, din görevlilerinin mesleki 

tatminlerini artırıcı tedbirlerin alınmasında fayda vardır. 

Din görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi; bunun için de öncelikle Diyanet 

Đşleri Başkanlığının teşkilat yasasının çıkarılması gerekmektedir. Hazırlanacak yasada 
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din görevlilerine diğer memurlardan farklı bir statü verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Öte yandan, din görevlilerinin meslek lisesi mezunu olmaları 

münasebetiyle, diğer kurumlarda mesleki eğitim gören çalışanlara ödenen tazminatın 

din görevlilerine de ödenmesi, maaşlarda belli bir iyileşme sağlayacaktır.  

Çalışanların eğitim durumlarının gözetilmesi, mesleki doyumları üzerinde etkili 

olan hususlardan biridir. Bu gözetme, nakil ve görevlendirmelerde olabileceği gibi, 

çalışanlara eğitim düzeylerine göre unvan vermek şeklinde de olabilir. Öte yandan, 

ilahiyat fakültesini bitiren görevlilere, mesleki alanlarıyla ilgili bir fakülte bitirmiş 

olmaları nedeniyle, diğer yüksek okul ve fakültelerden farklı olarak tazminat ödenmesi, 

maaş anlamında katkı sağlayacağı gibi eğitim düzeyinden kaynaklanan mesleki doyum 

farklılıklarını azaltıcı bir etki meydana getirebilecektir. Aynı şekilde, ilahiyat fakültesi 

ve önlisans bitiren görevlilerin derece ilerlemelerinin farklı olmasının daha adil olacağı 

düşünülmektedir. 

Din görevliliği mesleğinin itibarını artıracak tedbirler alınmalıdır. Bunun için 

öncelikle din görevlileri iyi bir eğitimden geçirilmeli, zaman zaman bu eğitim ve 

seminerler tekrarlanarak, çalışanın görev bilinci canlı tutulmalıdır. Söz konusu eğitimler 

daha ciddi olmalı; eğitimde başarılı olan görevliler için, kademe ilerlemesi, hac veya 

umre görevlendirmesi gibi somut ödüller konmalıdır. Din görevlilerinin eğitimleri 

sadece temel Đslami ilimlerle sınırlı olmamalı, Sosyal Psikoloji, Halkla Đlişkiler, Yaşlılık 

Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi gibi, muhataplar (cemaat) üzerinde daha etkin olmayı 

sağlayacak geniş bir yelpazede olmalıdır. Din görevinde hitabetin önemli bir yer tutması 

münasebetiyle, din görevlilerinin Türkçe’yi iyi kullanmaları ve diksiyonlarının iyi 

olması, hizmetin kalitesini artıracağı gibi itibar noktasında da önemli katkılar sağlar. 

Öte yandan, bütün din görevlileri için rotasyon, itibar açısından düşünülebilecek bir 

durumdur.  

Din görevlilerinin kendilerine güven duymaları da son derece önemlidir. Gerek 

amir-memur ilişkilerinde, gerekse kurumun görevlilere karşı tavırlarında, çalışanların 

kendilerini değerli hissedecekleri, yaptıkları görevin önemli olduğunun idrakinde 

olacakları bir tutum sergilenmelidir. Diğer yandan kurum içinde adaletin, ehliyet ve 

liyakatin gözetilmesi noktasında daha titiz olunmalı, çalışanların zihinlerindeki kuşkular 

giderilmelidir. Bu anlamda kurum içindeki atama, görevlendirme ve nakillerin daha 

objektif ve şeffaf olması için gayret harcanmalıdır. Aynı şekilde, görevlilerin 
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performans değerlendirmelerinin (sicil notları) daha somut ve daha şeffaf olmasının 

faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu anlamda, görevlilere bir ya da iki yılda, 

performanslarını değerlendirildiği karneler verilebilir. Böyle bir uygulamanın, eksikliği 

olan görevlilerinin eksikliklerini tamamlamasında, iyi davranışların ise daha çok 

pekişmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. 

       Özellikle cami görevlilerinin, izin kullanımları noktasındaki problemleri 

çözümlenmelidir. Bunun için, belli bölgelerdeki camilerde çift görevli tahsis edilip, izin 

kullanan görevlilerin yerine, bu camideki görevlilerden biri kaydırılabilir. Bunun 

dışında, cami görevlilerinin önemli sorunlarından biri olan mesken probleminin de 

çözümlenmesi gerekmektedir. Bunun çözümlenmesi içi, Türkiye’deki bütün cami 

lojmanlarından evin konumu ve durumuna göre kira alınması; buradan elde edilen 

gelirlerin, ihtiyaç duruma göre, camilerin lojman yapımları için harcanması bir yöntem 

olarak düşünülebilir.  

Kurumsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin ön koşullarından 

biri, mesleki kapasitesi ve iş tatmini yüksek personeldir.  Yönetim kademelerinde 

yapılan en mükemmel plan ve programlar, personelin ilmi donanım ve mesleki tatmin 

açısından yeterli olmaması durumunda, istenen sonuçları veremez. Kendileriyle ilgili 

kararlarda çalışanların görüşlerinin alınması, onlara değer verildiği anlamına gelir; 

kararları kabullenme ve benimsemelerinde etkili olur ve mesleki doyumlarına katkı 

sağlar. Bu itibarla, kurum hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin olması için personelin ilmi 

donanımlarının artıracak ve mesleki doyumlarını yükseltecek tedbirler alınmalıdır.    
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EKLER  

Ek 1: Tablolar 
Ek Tablo 1. En Son Mezun Olunan Okul-Kurumda Yapılmakta Olan Görev Çapraz Tablosu 
  Kurumda yapılmakta olan görev Toplam 

  

Đmam-
Hatiplik 

Müezzin 
Kayyımlık 

Kur'an Kursu 
Öğreticiliği 

Vaizlik Müftülük 

En son 
mezun 
olunan 
okul 
  
  

Đmam-Hatip 
Lisesi 

129 19 5 0 0 153 

Đlahiyat Önlisans 75 17 2 0 0 94 

Đlahiyat Fakültesi 50 3 5 24 2 84 

Yüksek Lisans 11 0 0 11 3 25 

Diğer 48 23 6 0 0 77 
Toplam 312 62 18 36 5 433 

Ek Tablo 2. Kurumda Yapılmakta Olan Görev- Görev Yeri Konumu Çapraz Tablosu  
 Görev yapılan yerin konumu Toplam 

Đl Merkezi Đlçe Merkezi Köy-Kasaba 

Kurumda 
yapılmakta 
olan görev 

Đmam-Hatiplik 54 108 151 313 

Müezzin Kayyımlık 27 30 5 62 

Kur'an Kursu Öğreticiliği 13 5 0 18 

Vaizlik 26 9 0 35 

Müftülük 0 5 0 5 

                     Toplam 120 157 156 433 

 

Ek Tablo 3. Kurumda yapılmakta olan görev-Đzin kullanımında sorun yaşama durumu çapraz 
tablosu 
  Đzinlerimi (haftalık, yıllık vb.) tam olarak ve 

sorunsuz kullanabiliyorum. 
Toplam 

Katılıyorum Fikrim 
yok 

Katılmıyorum   

Kurumda 
yapılmakta 
olan görev 
  
  

Đmam-Hatiplik 145 27 141 313 

Müezzin Kayyımlık 32 2 28 62 

Kur'an Kursu Öğreticiliği 9 3 6 18 

Vaizlik 32 3 0 35 

Müftülük 4 0 1 5 

Toplam 222 35 176 433 

 

Ek Tablo 4. Kurumda yapılmakta olan görev- Hitap edilen çevre veya cemaatin kültürel seviyesi 
çapraz tablosu 

  Hitap ettiğim çevre ya da cemaatin kültürel 
seviyesi yüksektir. 

Toplam 

Katılıyorum Fikrim 
yok 

Katılmıyorum   

Kurumda 
yapılmakta 
olan görev 
  

Đmam-Hatiplik 88 30 195 313 

Müezzin Kayyımlık 25 8 29 62 

Kur'an Kursu Öğreticiliği 8 5 5 18 

Vaizlik 5 9 21 35 

Müftülük 2 2 1 5 

Toplam 128 54 251 433 
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Ek 2. Açık Uçlu Soruya Verilen Cevapların Dağılımı165 

Ek Tablo 5. Din görevlilerine yöneltilen mesleki memnuniyeti en çok etkileyen faktörlerle ilgili açık 
uçlu soruya verilen cevaplar ve frekansları  

Din görevlilerinin mesleki memnuniyetlerini en çok etkileyen 
faktörler 

Frekans Yüzde 

Maaş ve özlük hakları sorunu 98 

%16,6 Maaş yetersizliği 62 

Diğer kurumlara sağlanan haklardan yararlanamama 27 

Görev ve görev yeri bakımında eğitim seviyesinin gözetilmemesi 9               %1,5 

Đtibar sorunu 68 

%11,5 Devletin itibar göstermemesi  20 

Halkın itibar göstermemesi, olumsuz din görevlisi imajı 48 

Fiziksel sorunlar 34 

%5,7 Lojman problemi 22 

Görev yapılan yer, ulaşım sorunları  12 

Đzin kullanma ve tatil problemleri 30                  %5 
Üstlerle ilgili Problemler 110 

%18,6 

Görevliye sahip çıkılmaması, değer verilmemesi 40 

Üstlerin adil davranmaması, ayrımcılık  42 

Hiyerarşik yapının katılığı 18 

Psikolojik Taciz 10 

Kurumla ilgili problemler 90 

%15,2 
Kurumun görevlilere sahip çıkmaması, değer vermemesi 46 

Adaletin gözetilmemesi 33 

Merkez-Taşra teşkilatı arasındaki farklılıklar 11 

Mesleki problemler 57 

%9,6 
Mesleki yetersizlik 33 

Mesleğe bakış, benimseme problemi 19 

Aynı yerde uzun süre görev yapmak 5 

Meslektaşlarla ilgili sorunlar 13                   %2,1 

Cemaatle ilgili sorunlar 93 

%15,7 
Cemaatin görevliye bakışı 31 

Cemaatin görevliyi anlamaması, ilgisizliği 29 

Cemaatle çatışmalar, cemaatin görevliye hükmetmeye çalışması 33 

                                                 

165 433 denekten 287’si bu soruyu yanıtlamıştır. Aynı kişi birden fazla soruna değinebilmiş ve verilen 
cevaplarda din görevlilerinin mesleki doyumları ile ilgili değinilen problem sayısı 602 olmuştur. 
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Ek 3. Mesleki Doyum Anketi  

 

Değerli Hocam,  

Elinizdeki anket formu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi 

Bilim Dalında yapılmakta olan “Din Görevlilerinde Mesleki Doyum” adlı yüksek lisans tezi 

çalışmasına veri toplamak üzere hazırlanmıştır.  Anketteki bilgiler, araştırmanın amacı dışında 

kesinlikle kullanılmayacak olup, kişi ve kurumların adları hiçbir şekilde açıklanmayacaktır.  Bu 

sebeple anket formuna isminiz ya da kimliğinizle ilgili bilgileri yazmanız kesinlikle 

istenmemektedir.  

Anket formunda vereceğiniz bilgiler, din görevlilerinin meslekle ilgili problemlerinin 

çözümü için son derece önemlidir. Soruları eksiksiz ve doğru bir şekilde cevaplamanız, 

araştırmada en doğru bilgilere ulaşmamız açısından önem arz etmektedir. 

Anketimize zaman ayırıp sorularımızı cevaplayarak çalışmamıza katkı sağladığınız için 

teşekkür ederiz.  

Yunus Mersin 

S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 Din Psikolojisi Bilim Dalı  

Yüksek Lisans Öğrencisi 

KONYA 

 

1) Yaş …….. 

2) Cinsiyet    

[  ] Erkek        [  ] Kadın 

3) Medeni durum 

[  ]  Evli          [  ] Bekâr 

4) Çocuk durumu ve sayısı 

[  ]  Yok       [  ] Var  …… tane. 

5) Öğrenim durumu (En son mezun olduğunuz okul) 

[  ] Đmam-Hatip Lisesi   [  ] Đlahiyat Önlisans   [  ] Đlahiyat Fakültesi  [  ] Yüksek 

Lisans   [  ] Doktora        Başka……………… 

6) Hafızlık durumu 

[  ] Hafız        [  ] Hafız değil 

7) Kurumda yapılmakta olan görev 

[  ] Đmam-Hatiplik     [  ] Müezzin Kayyımlık  [  ] Kur’an Kursu Öğreticiliği    [  

] Vaizlik   [  ] Müftülük     
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8) Kurumdaki görev yılı 

[  ] 1–05       [  ] 6–10       [  ] 11–15       [  ] 16–20      [  ] 21 ve yukarı 

9) Görev yapılan yerin konumu  

[  ] Đl Merkezi     [  ] Đlçe Merkezi   [  ] Köy-Kasaba 

10) Aylık maaşınız  …………… YTL 

11) Maaşınızın dışında ek bir geliriniz var mı? (Ek gelir ile tarım, ticaret, kira ve 

diğer gelirler olmak üzere maaşınız dışındaki elde ettiğiniz tüm gelirleriniz ifade 

edilmektedir)  

[  ] Evet       [  ] Hayır 

12) Oturduğunuz evin durumu 

[  ] Lojman    [  ] Kira      [  ] Kendi evim      [  ] Başka…………  

 

 

15. sorudan 30. soruya kadar sizden, verilen ifadelere katılıp 

katılmadığınız sorulmaktadır. Lütfen size en uygun seçeneği ilgili kutucuğa 

çarpı işareti (X) koyarak belirtiniz. 

K
at
ıl
ıy
or
um

 F
ik
ri
m
 Y
ok

 

K
at
ıl
m
ıy
or
um

 

13) Mesleki bilgi ve beceri açısından yeterince iyi olduğumu düşünüyorum.    

14) Aylık maaşım yeterlidir.                                    

15) Aldığım maaş, yaptığım göreve karşılık adil ve yeterlidir.     

16) Cemaatle ilişkilerim iyidir ve bana karşı tutumları olumludur.    

17) Meslektaşlarım ve görev arkadaşlarımın ilişkilerinden memnunum.     

18) Üstlerimle ilişkilerim iyidir ve bana karşı tutumlarının olumludur.    

19) Amirlerimin görevlilerine karşı tutumları adil ve saygılıdır.    

20) Amirlerim görevim hususunda beni destekler ve teşvik eder.    

21) Görevimi iyi bir şekilde yapmam üstlerimin takdirini kazandırır.    

22) Kurumum yaptığım işe ve görevlilerine yeterince değer verir.    

23) Kurumumda, başarılı olan görevliler ödüllendirilir.     

24) Kurumum; nakil, atama ve görevlendirmelerde adil davranır.    

25) Kurumum ehliyet ve liyakate önem verir ve öncelik tanır.    

26) Yaptığım görev halk arasında itibarlı bir meslektir.     

27) Đzinlerimi (haftalık, yıllık vb.) tam olarak ve sorunsuz kullanabiliyorum.    

28) Hitap ettiğim çevre ya da cemaatin kültürel seviyesi yüksektir.    

29) Hitap ettiğim çevre ya da cemaatin sayısı yeterlidir.    
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MESLEKĐ DOYUM TESTĐ  

Açıklama:  

Aşağıda iş doyumunuzu belirleyecek sorular verilmiştir.  Lütfen sizden istenen 

her soruyu dikkatli bir şekilde okuyup size uygun olan seçeneği çarpı (X) işareti 

ile işaretleyiniz. 

H
er
 z
am

an
 

S
ık
 S
ık
 

A
ra
 S
ır
a 
 

N
ad
ir
en
 

H
iç
bi
r 
Z
am

an
 

1. Bir kez daha dünyaya gelsem aynı mesleğe girmek isterim.      

2. Yaptığım işi önemli ve anlamlı buluyorum.      

3. Mesleğimi başkalarına da öneririm.      

4. Keşke başka bir iş yapan biri olsam dediğim anlar olur.      

5. Mesleğimin beni geliştirdiğini düşünüyorum.      

6. Görev yerime hevesle gelirim.      

7. Mesleğimle ilgili yeni bir şeyler öğrenmeye çalışırım.      

8. Yaptığım işin aldığım eğitime uygun olduğunu düşünüyorum.      

9. Đş günü sonunda kendimi mutsuz ve bıkkın hissederim.      

10. Fırsatını bulduğum an başka bir işe geçmeyi düşünüyorum.      

11. Erken emekli olup bir köşeye çekilmeyi düşünürüm.      

12. Meslektaşlarımla karşılaştığımda onların işlerini nasıl yaptıklarını sorarım.      

13. Mesleki bilgimi artırmak için, fırsatım olursa, seminerlere, kongrelere katılırım.      

14. Görevimde bazı engeller ve problemler çalışma isteğimi engeller.      

15. Görevimin yeteneklerime uygun olduğunu düşünüyorum.      

16. Mesleğimle ilgili yayınları takip ederim.      

17. Mesleğimi yürütürken karşılaştığım engellerle mücadele ederim.      

18. Mesleğimin ilgilerime uygun olduğunu düşünüyorum.       

19. Mesleğimi değiştirmeyi düşündüğüm anlar olur.       

20. Mesleki bilgimi artırmaya yönelik girişimlerde bulunurum.       

 

Sizce din görevlilerinin mesleki memnuniyetini olumsuz etkileyen en önemli faktör 

nedir? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


