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ÖZET 
Narsisizm literatürde genellikle kendine karşı aşırı bir sevgi duyan, kendini önemli, 

görkemli ve otoriter hisseden insanı ifade eden bir terim olarak kullanılır. Aynı zamanda 

narsisizmin çevresel faktörlerle beslenebileceği de literatürde karşımıza çıkmaktadır. Đş 

hayatı da bu çevresel faktörlerden biridir. 

Son zamanlarda, özellikle uluslararası literatürde narsisizmin örgütlere nasıl yansıdığına 

dair araştırmalarda artış görülmektedir. Yapılan araştırmalar narsisizmin yönetici 

pozisyonundaki kişilerde görülmesinin örgütlere avantaj ve dezavantaj sağladığı 

görülmüştür. 

Yapılan araştırmalarda ayrıca; narsisist kişilerin zor ve stresli işlerde, kaos ortamlarında 

daha yüksek performans gösterdikleri ve bu sebeple iş seçimlerinde de başarı ya da 

başarısızlığın sonuçlarının daha büyük profile sahip olduğu işleri tercih ettikleri 

sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Çalışma;  işleyiş ve amaçsal farklılıklara sahip iki sektör olan kamu ve özel sektörde 

çalışan yöneticilerin yönetimsel narsisizm düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır.  

 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, kamu ve özel sektör yöneticilerini kapsayan çalışma 

grubu Đstanbul ve Diyarbakır ili içerisindeki bazı üretim, sağlık, iklimlendirme ve 

soğutma, belediye ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren büyük, orta ve küçük ölçekli 

işyerlerinden seçilmiştir. Araştırma kapsamında ortalama, standart sapma vb. tanımlayıcı 

istatistiklerden, bunun yanı sıra bağımsız T testi ve ANOVA’dan yararlanılmıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Elde edilen bulguların 

oldukça yeni olmakla birlikte, son derece çarpıcı oldukları ifade edilebilir. Kamu ve özel 

sektör yöneticilerinin demografik özelliklerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında 

ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara 

bakıldığında; kamu sektörü yöneticilerinde kadınların erkeklere göre yönetimsel 

narsisizm düzeyinin daha yüksek olduğunu gösteren sonuçlarla karşılaşılmıştır. Diğer 

demografik özellikler ile yönetimsel narsisizm düzeyi arasındaki ilişkiler ile ilgili 

anlamlı bir farklılık elde edilememiştir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Kamu Sektörü, Özel sektör, Yönetimsel Narsisizm, Narsisizm 
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ABSTRACT 
In literature Narcissism often used as a generic term referring to a human being who has 

excessive self-love, who feels himself/herself self-important, pompous and authoritarian. 

Furthermore, it could be seen in literature that Narcissism could also be effected by 

environmental factors, such as business life. 

Recently, especially in the international literature, there is an increase in researches 

about the reflection of Narcissism on organizations. According to researches, when the 

people in managerial positions has Narcissist behaviors, it has both advantages and 

disadvantages for the company. 

In addition, according to researches, narcissistic individuals show higher performance in 

difficult and stressful jobs and chaotic environments. Therefore, they prefer risky jobs, 

such as their actions has bigger consequences. The aim of this study is to compare the 

managerial narcissism level of managers from two different sector; private and public 

sector, which has operational and teleological differences. 

To that end, the sample group - including executives from public and private sector- are 

selected from large, medium and small scale companies in Istanbul and Diyarbakır from 

sectors such as manufacturing, health, air-conditioning, public administration and 

education. Such descriptive statistics as mean, standard deviation as well as reliability 

analysis, independent T test and ANOVA have been made use of within the scope of the 

research. . The results suggest that there is considerable differences between the level of 

managerial narcissism of public and private sector executives. Although the data 

acquired is rather recent, it would not be wrong to claim that they are striking. 

Furthermore, the effect of demographical characteristic of public and private sector 

executives has also been investigated, and as a result of analysis when considering the 

data obtained, the level of managerial narcissism of women executives in public sector is 

higher then men executives in public sector. There is no other significant correlation 

between demographical characteristic and managerial narcissism. 

 

 

Key Words: public sector executives, private sector executives, managerial narcissism, 

narcissism 
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1. GĐRĐŞ 
 

Tanımlar 
 

Kamu ve Özel sektör  

Kamu hizmeti kullanıldığı yere göre anlamı değişen, esnek bir kavram olarak görülür 

ve “devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim ve 

denetimleri altında genel, kolektif ihtiyaçları karşılamak, kamu yararını sağlamak 

için kamuya sunulmuş devamlı ve muntazam faaliyetler” olarak tanımlanır (Onar, 

1966; s. 13). 

Özel sektör denilince, hür teşebbüs anlaşılmaktadır. Hür teşebbüs, hür bir şekilde 

sermaye tedarik etmek ve bu sermayeyi dilediği gibi kullanmak anlamına gelir. 

Elbette, hür teşebbüsü de sınırlayan bazı yasalar bulunmaktadır. Ancak, özel sektör 

yönetimde, finansmanda, üretimde ve denetimde özgürlüğe sahiptir (Özkalp ve 

Sungur, 2001; s. 207). 

 

Narsisizm 

Narsisizm, genellikle kendine karşı aşırı bir sevgi duyan, kendini önemli, görkemli ve 

otoriter hisseden bir insanı ifade eden bir terim olarak kullanılır. Amerikan Psikiyatri 

Derneği, narsisizmi “yaygın bir gösteriş duygusu, beğenilme ihtiyacı ve empati eksikliği 

olarak tanımlar. Narsisistik tanısı kısmen muğlâk ve çoğunlukla klinisyenin hükmü 

sonucu olmakla birlikte; bir kişi tarafından sergilenen bir dizi bencilce davranışlarla 

tespit edilir (APA, 2000; s. 717).   

 

Yönetimsel Narsisizm 

Narsisist yöneticilerin kendileri ve çalıştıkları organizasyon hakkındaki algıları ve bu 

algıların yönetimsel kararları üstündeki etkisi “Yönetimsel Narsisizm” olarak ifade 

edilebilir. Tarih boyunca, Narsisistlerin ilham kaynağı oldukları ve geleceği 

şekillendiren kişiler oldukları tezi tartışılmıştır. Askeri, dini ve siyasi alanlarda; güçlü 

liderlerin yönetimde olduğu zamanlarda, Napoleon, Gandhi, Roosevelt, Edison ve 

Ford gibi kişileri gördük. Bu insanlar 20. Yüzyıl başlangıcında Amerika Birleşik 

Devletleri’nin endüstrisini şekillendirdiler. Bu günlere gelirsek, Jack Welch, George 
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Soros, Larry Ellison, Bill Gates gibi sosyal düzeni belirleyen kişileri görüyoruz. 

Geçmişten bu yana, bu kişiler “Narsisist” olarak da tanımlanmışlardır. Bu tarz 

insanlar; çevrelerindekilerin desteğini kazanarak liderlik rolünü üstlenmeye ve 

kültürel gelişmelerde yön verici bireyler olmaya çok uygundurlar. (Maccoby, 2002; 

s. 37). 
 

 

Yöneticinin Operasyonel Tanımı 

Araştırmada, kendisine en az 3 kişinin rapor verdiği ve bir gruba liderlik yapan 

çalışanlar “yönetici” olarak adlandırılmıştır. 

 

1.1. Yönetimsel Açıdan Kamu ve Özel Sektör Farklılıkları 
Kamu hizmeti kullanıldığı yere göre anlamı değişen, esnek bir kavram olarak görülür 

ve “devlet veya diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya bunların gözetim ve 

denetimleri altında genel, kolektif ihtiyaçları karşılamak, kamu yararını sağlamak 

için kamuya sunulmuş devamlı ve muntazam faaliyetler” olarak tanımlanır (Onar, 

1966; s. 13). 

Özel sektör denilince, hür teşebbüs anlaşılmaktadır. Hür teşebbüs, hür bir şekilde 

sermaye tedarik etmek ve bu sermayeyi dilediği gibi kullanmak anlamına gelir. 

Elbette, hür teşebbüsü de sınırlayan bazı yasalar bulunmaktadır. Ancak, özel sektör 

yönetimde, finansmanda, üretimde ve denetimde özgürlüğe sahiptir (Özkalp ve 

Sungur, 2001; s. 207). Kamu sektörünün hizmet etmek amacıyla faaliyette 

bulunduğu görülmektedir. Tanımlar veya özellikle içerisinde kalite gibi, kar etme 

gibi amaçlar bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kamu sektörünün etkin çalışma ihtiyacı 

özel sektörde daha az hissedilmektedir (Devecioğlu, Temmuz-Aralık 2002; s.119) 

Özel sektörde önemli olan Kamu yöneticilerinde olduğu gibi işlerin yapılmış olması 

değildir. Önemli olan başarıdır. Özel sektör yöneticisinin başarı kriteri de bellidir. 

Đşletmenin sahibi ya da ortaklarının beklentilerini karşılama düzeyi, özel sektör 

yöneticileri için önemlidir (Devecioğlu, Temmuz-Aralık 2002; s.120). 

 

Kamu yöneticisi denilince şu dört özellik bilinmelidir: 

1. Kamu yöneticisi gücünü yasalardan, yönetmeliklerden veya atama 

organından alır, 
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2. Kamu yöneticisinin temel görevi kamu hizmetinin görülmesidir ve kamunun 

çıkarı her şeyden önce gelmelidir, 

3. Kamu yöneticisi planlanmış faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini ve 

kontrolünü sağlayan kişidir, 

4. Kamu yöneticisinin mülkiyet hakları bulunmadığından yani kâr ya da zararı 

her durumda devlet elde edeceğinden risk alma eğilimi oldukça düşüktür, bu nedenle 

kırtasiyecilik ya da şekilcilik tarzı bir yönetim anlayışı kamuya hakim olmaktadır, 

5. Kamu yöneticisi açısından başarı ya da başarısızlık kamuya aittir.  

 

Özel sektörün çalışma koşulları incelendiğinde özet olarak aşağıdaki hususlar dikkat 

çekicidir: 

1. Özel sektörün kültürü, sahiplerin veya yöneticilerin oluşturacağı kültüre 

bağlıdır, 

2. Özel sektörde başarılı olamayan yöneticiler için önemli yaptırımlar vardır, 

yöneticilerin işini kaybetme riski yüksektir, 

3. Özel sektörün çalışma koşulları yoğun rekabet nedeniyle ağırdır ve 

değişkendir, buna uyum sağlayabilmek için yöneticilerin dinamik olması gerekir, 

4. Özel sektör için zaman çok önemlidir, çünkü rekabet şartları zamanın etkin 

kullanımını zorunlu hale getirmektedir, 

5. Özel sektör yöneticileri risk almaya daha fazla eğilimlidir (Özkalp ve Sungur, 

2001; s. 207). 

 

Bu özelliklere göre kamu yöneticisinin risk alma oranı düşüktür. Đşletme biliminde 

risk ile kâr arasında doğrudan bir ilişki vardır. O halde, kamu sektöründe ve onun 

yöneticilerinde risk alma eğilimi azdır. Nitekim, Enver Özkalp ve Zerrin Sungur 

yaptıkları araştırmada “kamu ve özel sektörler arasında risk alma kültürü açısından, 

özel sektör lehine olan bir takım olumlu gelişmeler” gözlemişlerdir (Özkalp ve 

Sungur, 2001; s. 207-217). 

Özel sektöre kültür açısından bakıldığında ise, kamu kuruluşlarında olduğu gibi rol 

kültürü değil, güç kültürü, başarı kültürü ya da destek kültürünün bulunduğu 

görülmektedir.  

Güç kültürünün hakim olduğu özel sektör işletmelerinde, otoritenin hakim olduğu 

görülür (Handy, 1993; s. 183). Başarı kültürünün hakim olduğu işletmelerde, 
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yöneticiler çalışanların fikir ve tecrübelerinden azami ölçüde faydalanmaya çalışır. 

Motive olmuş insan grubuyla çalışmak bu kültürün genel karakteristiğidir (Erkmen 

ve Ordun, 2001; s.69). Destek kültürünün hakim olduğu işletmelerde ise uzmanlaşma 

ve hiyerarşi yoktur. Yöneticiler astlar arasına karışmıştır. Takım yönetimi veya grup 

çalışması hakimdir (Handy, 1993; s. 189). 

Kamu örgütlerine örgüt kültürü açısından bakıldığında ise, yöneticilerin hangi 

şartlarda çalıştıkları daha açık bir şekilde görülecektir. Örgüt kültürü, çalışanların 

paylaştıkları inançlar, değerler ve normları ifade eder. Örgüt kültürü, örgüte hakim 

olan manevi özellikleri ile daha yakından ilgilidir. Kamu örgütlerinin, daha ziyade 

rol kültürüne sahip olduğu görülecektir. Rol kültürü, fonksiyonel ilişkilerin hakim 

olduğu bürokrasi kültürüdür. Örgüt içinde faaliyetler, ayrı ayrı işlev gören 

departmanların birer fonksiyonu biçimindedir. Örgüt içinde rol, iş ve otorite 

tanımları açık bir şekilde yapılmış, iletişim yöntemleri belirlenmiş ve herhangi bir 

sorunla karşılaşıldığında çözüm yöntemleri önerilmiştir (Handy,1993; s. 174). 

 

 

1.2. Narsisizm 
 

1.2.1. Narsisizm Kavramının Tarihçesi ve Tanımı  
Yunan mitolojisinde, sudaki aksini görerek kendine âşık olan ve ömrünü hiç 

unutamayacağı bu sevgiliyi seyrederek tüketen Narkissos’dan gelmektedir. 

Mitolojiye göre; Narkissos, sayısız genç aşığını suçluluk duygusu hissetmeksizin 

reddeden, karşı konulmayacak kadar yakışıklı ve inatçı biridir. Ameinius adında hor 

gördüğü bir aşığı, Narkissos tarafından kendisine verilen bir kılıçla intihar eder. 

Ameinius’un intikam duasına Peri kraliçesi Nemesis cevap verir. Güçlerini 

kullanarak Narkissos’un âşık olmasını sağlar ancak şöyle bir şartı vardır: “Kimseyi 

sevemeyen kendisini sevsin”. Narkissos bir gün su içmek için nehrin kıyısında 

eğildiğinde, sudaki aksini görür ve ona âşık olur. Geri kalan hayatını ulaşamayacak 

bu aşığa hasret çekerek geçirir. Kendisini bu eziyetten sadece ölümün 

kurtarabileceğine inanan Narkissos sonunda göğsüne bir hançer saplayarak hayatına 

son verir (Rataj; 2003; akt. Atay, 2010).  

Narsisizm ile ilgili özelliklerin çoğu Narkissos’un öyküsünde mevcuttur. Kendini 

beğenmişlik, benmerkezcilik, başkalarının yaşadıklarına ve onlara yaşattıklarına 
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karşı duyarsızlık, objelerle ilişki sürekliliğinin olmaması ve psikolojik dokudan 

yoksunluk. Narsisizm teriminin kökeninin dayandığı Yunancadaki “Narke” sözcüğü 

ise kuntluk ya da duyarsızlık anlamına gelmektedir (Gençtan; 2004). Jones (1913) ve 

Waelder (1925) ise “narsisistik” terimini kullanmadan kişilik bozukluğuna ilişkin 

tanımlamalarda bulunmuşlardır. Patolojik narsisistik karakter özelliklerini ilk kez 

yayımlayan Jones, “tanrı karmaşası” olarak adlandırdığı tabloda, kendi güç ve 

bilgisine aşırı değer verme, güçlü fanteziler bilgilere açık olmama, sevilme, övülme, 

ödüle aşırı tutku ve başkalarının zamanına değer vermeme gibi özelliklerden 

bahsetmiştir (Doğaner, 1996; s.343).   

 

Psikoloji literatürü içindeki serüvenine, 1898 yılında Havelock Ellis’in ‘’Narcissus-

like’’deyimini kullanmasıyla başlayan narsisizm; cinsel heyecanlardaki, kendini 

beğenme hali içinde adeta yitip gitme ve neredeyse bütünüyle bu halle meşgul olma 

eğilimini işaret etmekteydi. Kısa bir süre sonra 1899’da Nacke, Ellis’in makalesinin 

Almanca bir özetini yazdı ve bu özet içinde, kişinin kendi bedenine cinsel bir 

nesneymiş gibi davrandığı, cinsel sapkınlığa işaret eden ‘’Narcissismus’’ terimini 

kullandı. Nacke’ın narsisizme dair bu göndermesi Freud’un dikkatinden kaçmadı. 

(Kızıltan; 2000) 

Freud, narsisizm terimini ilk defa 1910 yılında yayınlanan “Three Essays On The 

Theory of Sexuallity” (Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Makale) isimli makalesinde 

dipnot olarak kullanmıştır. Yazarın, narsisizm ile ilgili ilk önemli çalışması, 1914’te 

yayınlanan “On Narcissism: An Introduction” (Narsisizm Üzerine Bir Giriş) isimli 

makalesidir (Rapier, 2005; s.22) 

Freud “narsisistik” terimini en az dört değişik anlamda kullanmıştır (Doğaner, 1996; 

s.342). 

- Klinik anlamda kişinin kendi bedenine cinsel bir nesne olarak davranması ile 

nitelikli bir cinsel sapkınlık olarak, 

- Bir ruhsal-cinsel gelişim aşamasında, kişinin libidinal olarak kendine yatırım 

yaptığı doğal bir aşama anlamında, 

- Nesne ilişkilerinde iki değişik durumu anlatmak için: Birincisi nesnenin gerçek 

niteliklerinden çok kişinin gereksinimlerine dayanan tipte bir nesne seçimini, ikincisi 

ise çevre ile ilişkiye girerken, nesne ilişkilerine gereksinim duymamayı belirtmek 

için, 
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- Özgüvenin değişik yönlerini anlatacak biçimde. 

Freud sonrası psikanalistlerden Karen Horney ise, benlik şişmesinin, her zaman 

çocukluk dönemindeki bozuk ilişkilerden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Çocuğun 

diğer insanlara yabancılaşmasının ve bu yabancılaşmanın korku ve üzüntülerle 

pekişmesinin benlik şişmesini kuvvetlendireceği görüşündedir. (Gençtan, 2004; 

s.255) 

 

Otto Rank 1911’deki makalesiyle psikanalitik çerçeveden belirgin bir şekilde 

narsisizm ile ilgilenen ilk kişidir. Rank, narsisizm terimini esasen cinsel öz-sevgi için 

kullanmış, ancak aynı zamanda kibir ve kendine hayranlık ile ilişkilendirmiştir. 

(Rataj; s.31) 

 

1.2.2. Normal Narsisizm ve Patolojik Narsisizm  
 

Narsisizmin ruh sağlığına fayda sağladığını, birey için olumlu duygusal sonuçlar 

yaratabileceğini gösteren bulgular elde edilmiştir (Foster, 2007; s.18). Uygun 

koşullar altında narsisistik benlik, kişinin, aktivitelerinden keyif almasını, 

başarılarıyla gurur duymasını, hata ve eksikliklerinden dolayı utanç ve öfke 

duygularını tecrübe etmesini sağlamaktadır (Rozenblatt, 2002; s.51-52).  

Normal narsisizm, kişinin çevresiyle ve çevresinin beklentileriyle etkin bir şekilde 

başa çıkabileceğini hissetmesine olumlu yönde etki etmektedir. Kişinin kendine 

verdiği değer ve özgüveninin hiçbir kuşku duyulmaksızın olabildiğince yüksekte 

bulunması ve başkaları tarafından gelen eleştiri ya da olumlu/olumsuz etkilerin 

kişinin özgüvenini olumsuz yönde etkileme gücünün en aza indirildiği durumdur. 

Kişi çevresindeki bireylerin onla ilgili görüş ve düşünceleriyle beslenmek yerine 

kendisiyle ilgili olan görüş ve düşüncelerine odaklanır ve özgüvenini bu şekilde 

kabartarak doyurur (Akhtar,1989). Kendince hak ettiğine inandığı değeri ya da kabul 

edilmeyi yaşayamayan birey narsisistik yaralanma yaşayabilir. Bu incinme günlük 

yaşam olaylarıyla hatta başkalarına göre çok önemsiz sayılabilecek durumlarla da 

ortaya çıkabilir (Özmen,2006). 

Patolojik narsisizm ise kişinin psikolojik varlığını tehdit eden güçlerden korumaya 

ayarlanmış bir kişilik organizasyonu gibidir (Rozenblatt, 2002; s. 53). 
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 Birçok klinik çalışmada narsisist kişiler; çocukluklarında, ebeveynlerinin empatik 

kusurlarından ya da ihmallerinden dolayı ihtiyaçları karşılanmamış ve bu 

ihtiyaçlarını yetişkinliklerindeki ilişkilerinde gidermeye çalışan bireyler olarak 

tanımlanmaktadırlar (Morf, Rhodewalt, 2001; s. 179). Yapılan araştırma sonuçlarına 

göre narsisistik kişilik bozukluğuna sahip kişilerin 6 temel davranışsal yatkınlığının 

olduğu gözlemlenmiştir (Brown, 1997; s.646).  

Bunlar inkâr, ussallaştırma (rasyonalizasyon), kendini yüceltme, kendine yontma, 

hak iddia etme ve kaygı (anksiyete) olarak ifade edilmektedir.  

 Patolojik narsisizmdeki en önemli nokta bireyin tamamen dıştan gelen yorumlarla 

beslenmeye açık ve muhtaç olmasıdır. Normal narsisizmle patolojik narsisizmin 

ayırımını sağlayan ve farkını ortaya koyan noktada budur. Aynı zamanda patolojik 

narsisizmden muzdarip bireyler kendi içlerinde kendilerine yönelik değersizlik ve 

kendilerinde hoşlarına gitmeyen diğer olumsuz özelliklerini çevrelerine yansıtarak 

rahatlama yolunu seçmektedir.  

Bu nedenledir ki; patolojik narsisizmden muzdarip bireyler kendilerine yönelik ifade 

edilen olumsuz duygulara, eleştirilere aşırı duyarlı tavırlar (aşırı öfke, saldırganlık 

vb.) sergilerler (Kernberg, 1975). 

Kernberg(1985) patolojik olmayan narsisizmi benliğe olan libidinal yatırım olarak 

tanımlamıştır. Patolojik olmayan narsisizmin gelişmesi için, benlik, duygular ve 

bilişi içeren içsel faktörler ile dışsal faktörler (ebeveynler vb.) arasında bir denge 

olması gerektiğini belirtmiştir. Narsisistik yatırımı düzenleyen iç ruhsal faktörleri ise 

aşağıdaki gibi tanımlamıştır:  

1) Gerçekçi amaç ve isteklerin birleşmesinden oluşan ideal bir benlik, 

2) Benlik ve diğerlerinin (biliş ve duygular) temsilinde iyi ve kötü tarafların 

birleştirilmesi, 

3) Talep ve beklentileri karşılandığında özsaygının artmasına izin veren ve bu 

talepleri karşılamasını engellemeyecek derecede eleştirel bir süper-ego, 

4) Dürtülerin ego odaklı, haz almayı sağlayan içgüdüsel ihtiyaçların yüceltilmiş 

ifadesi. (Rozenblatt ; s.54) 

Kernberg’e göre patolojik narsisizmi normal narsisizmden ayıran birçok farklılıklar 

vardır ;“Patolojik narsisizme özel narsisistik direnç, onu normal narsisizmden ayırır. 

Patolojik narsisizm normal narsisizmden farklı olarak patolojik nesne ilişkilerinden 

kaynaklanır. Bunun yanında normal narsisizmden farklı olarak ego ve süper egoda 
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patolojik bir ayrışma ve bütünleşme eksikliği vardır. Normal narsisizmde libidinal ve 

saldırgan yatırım yapılmış nesne imgeleri bütünleşmiştir. Patolojik narsisizmde ise 

bu içselleştirilmiş nesne imgelerinin patolojik gelişimi görülür. Patolojik 

narsisizmden farklı olarak normal narsisizmde eleştiri, suçlama ve başarısızlığa karşı 

aşırı tepkinin yanında nesnelere ilgi gösterme, nesnelere güvenme ve bağımlılık 

birlikte bulunur. Normal çocuksu narsisizmde çocuğun talepleri ihtiyaçlarıyla 

bağlantılıdır, oysa patolojik narsisizmde talepler aşırıdır ve tatmin edilemez. 

Narsisistik hastaların soğukluğu, mesafeliliği, küçümseme ve değersizleştirmesi, 

küçük çocuğun bencilliğinden farklıdır.” Tüm bu özelliklere bakıldığında normal 

narsisizm ve patolojik narsisizmin farklı olduğu görülmektedir (Kernberg, 1985).  

Fazlasıyla narsisistik veya narsisist olmanız, tanısı konmuş bir psikiyatrik 

bozukluğunuzun bulunmasıyla ya da narsisizminizin patolojik seviyeye ulaşmış 

olmasıyla aynı şey değildir. NKB tanısı koyabilmek için, bir kişinin, gösterişçilik, 

empati yoksunluğu ve takdir edilme ihtiyacını içeren uzun vadeli davranış kalıplarını 

tarif eden en az beş belirli kriteri karşılaması gerekir. Kişinin aynı zamanda, 

depresyon, işte başarısızlık ya da çok sorunlu yakın ilişkiler gibi bir tür bozukluk 

yaşaması da şarttır. NKB tanısını ancak eğitimli profesyoneller koyabilir. NKB, 

narsisistik kişilik kadar yaygın değildir, çünkü narsisistik kişiliğin NKB kadar aşırı 

seviyede ya da klinik olarak anlamlı sorunlar ile ilişkili olması gerekmez. (Twenge, 

Campbell, 2010; s.49)  

Narsisizm altında yatan hastalığı anlayabilmek için, kişilik sorunlarına yönelik teknik 

olmayan ve daha geniş bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. (LOWEN; 2013, 

s.11) Narsisizm hem psikolojik hem de kültürel bir durumu tanımlar. Bireysel 

düzeyde kişinin kendi imgesine abartılı değer vermesiyle kendini gösteren bir kişilik 

bozukluğunu ifade eder. Kültürel düzeyde narsisizm, çevre üzerinde nasıl etki 

yaratacağına aldırmadan yaşam kalitesini yükseltmeye çalışmak örneğindeki gibi, 

insani değerlerin kaybı olarak görülebilir.(Lowen, 2013; s.9). 

Psikanalistler sorunun erken çocukluk devresinde geliştiğini kabul eder. Teknik 

olmayan dilde Kernberg, narsisistlerin kendi imgelerine takılıp kaldıklarını 

söylemektedir. (Lowen, 2013; s.19) 

Kişilikteki temel bozukluk, çok açık bir şekilde duyguların inkarıdır. Ben narsisisti, 

duyguları davranışını motive etmeyen biri olarak tanımlarım. (Lowren,2013; s.20) 
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1.2.3. Narsisistik kişilik bozukluğu tanı ölçütleri ve Narsisizmin Özellikleri 
 

Narsisistik kişilik bozukluğu 1980 yılında APA tarafından DSM-III’te şu tanı 

ölçütleriyle yer bulmuştur: Grandiyöz (görkemli, gösterişli) tarzda önemli ve eşi 

benzeri olmama duygusunu yaşantılama; başarı, güç, zekâ, güzellik gibi kavramlara 

sınırsız bir biçimde sahip olduğuna inanma veya ideal aşk düşlemini kurma; olumsuz 

yaşam olaylarına tahammülsüzlük; herhangi bir sorumluluk almadan ayrıcalık ve hak 

talebi içerisinde olmak; eşduyuma olabildiğine az derecede sahip olmak hatta 

olamamak (Hyman, 1989). Ardından yıllar içindeki gelişmeler baz alınarak 

hazırlanan DSM-IV’de narsisitik kişilik bozukluğu aşağıdaki semptomlardan en az 

beşinin var olması ile erken erişkinlik döneminde başlayan beğenilmeye ve takdir 

görmeye yönelik aşırı ihtiyaç ve empati (eşduyum) yokluğu ile ortaya çıkan sürekli 

davranış biçimi olarak da tanımlanabilir. 

1. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşıma, başarılarını ve yeteneklerini 

abartma, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi bekleme. 

2. Sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik ya da kusursuz sevgi üzerinde kafa yorma. 

3. Özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak özel ya da toplumsal durumu 

üstün kişilerin kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi 

gerektiğine inanma. 

4. Çok beğenilmek isteme. 

5. Hak kazandığı duygusu taşıma. Kendisinin, özellikle kayırılacak olduğu bir 

tedavi biçiminin uygulanacağı beklentisi içinde olma ya da bu beklentilerine göre 

uyum gösterme. 

6. Kişiler arası ilişkileri kendi çıkarları için kullanma ve kendi amaçlarına 

ulaşmak için başkalarının zayıflıklarını kullanma. 

7. Empati (eş duyum) yapamama. Başkalarının duygularını tanıyıp, tanımlama ve 

ihtiyaçlarının farkına varıp, bu ihtiyaçların giderilmesi konularında isteksiz olma. 

8. Çoğu zaman başkalarını kıskanma ya da başkalarının kendisini kıskandığına 

inanma. 

9. Küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergileme; eleştirilere karşı 

öfke, utanç veya küçük düşme tepkisinde bulunma (Köroğlu, 1994: 248) 

Narsisistlerin içe değil dışa yönelik araçsal nedenlerle başkalarıyla etkileşim ve 

iletişim içine girme arzusunda oldukları görülmektedir. Narsisist kişiler için diğer 
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kişiler, açık ve empatik bir biçimde iktidarlarını düzenlemelerini sağlayan bir 

geribildirim fonksiyonu görmektedir. Sosyal çevre, önemli başarı süreçlerinin yer 

aldığı ve iktidara yönelik şiddetli arzularını doyurabilecekleri bir arena olması 

nedeniyle önem taşımaktadır. Bu yapı narsisistlerin bir yandan sosyal koşulları 

çok önemserken bir yandan da gerçek sosyal etkileşimlerindeki duygusuz 

görünümlerini açıklar niteliktedir. Narsisistlerin diğer kişileri bir araç olarak 

kullanmaları ve alçakgönüllülük, cömertlik gibi sosyal normlara bağlı 

kalmamaları, güçlü yakın ilişkiler kurmalarına engel oluşturmaktadır. Yakın 

ilişkilerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk çekmeleri ise kaçınılmaz 

hale gelmektedir.(Elliot,2001; s.217) Narsisist kendini çok önemser, mağrurdur, 

kendini metheder, çok konuşur ya da kendi hayalinde bir efsanedir. Birçok 

kendini düşünen aptal narsisistir, ama çok sayıda hoş, görünüşte çekici ve 

karizmatik insan da öyledir. (Twenge, Campbell, 2010; s.43) 

Narsisizmin kısa vadeli faydaları vardır. Đyi hissettirir. Aynada kendinize bakıp 

‘feci seksiyim’ diye düşünmek keyiflidir; hatta fotoğraflarınızı internete 

göndermek ve insanlardan ‘feci seksisin’ diye yorumlar almak daha da iyidir. 

Kendini beğenmişlik ve ben merkezcilik, sonunda diğer insanları uzaklaştırır 

(Twenge, Campbell, 2010; s.89) . 

Narsisistlerin sıradan fotoğraflarıyla, kamuya teşhir etmek için seçilmiş 

fotoğraflarını karşılaştırdığınız zaman, çekici görünme arzusu belirginleşiyor, 

narsisistler daha çok gururlarını okşayacak fotoğraflar seçmeye eğilimli oluyor 

(Twenge, Campbell, 2010; s.218) 

 

1.2.4 Narsisist ve Öz Saygısı Yüksek Đnsanın Farkları  
 

Tipik bir narsisistle yalnızca öz saygısı yüksek olan biri arasındaki başlıca fark 

şudur: Öz saygısı yüksek olan ve narsisist olmayan kişi, ilişkilere değer verir fakat 

narsisist vermez. Sonuç; özünde dengesiz bir kişilik ve gösterişli, şişirilmiş bir benlik 

bilinci ile başkalarıyla derin ilişkiler kurma yoksunluğudur. 

( Twenge, Campbell, 2010; s.44) 

Bir diğer önemli konu da narsisizmdeki kişilik özellikleri ile narsisistik kişilik 

bozukluğu arasındaki farktır. Bunun sürekli karşılaştırıldığını gördüğümüz için, 

açıkça belirlenmesini istiyoruz; Narsisistlerin gerçekten yüksek öz saygıları vardır ve 
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aslında öz saygıyı yükseltmek için kullanılan bir çok teknik daha yüksek bir 

narsisizme yol açar. Ancak narsisizm ile öz saygı önemli bir şekilde farklılık gösterir. 

Narsisistler başkalarından daha zeki, daha iyi görünümlü ve daha önemli olduklarını 

ama daha ahlaklı, daha ilgili ve daha sevecen olmanın şart olmadığını düşünürler. 

Narsisistler dünyadaki en nazik, en düşünceli insan olmakla övünmezler ama başarılı 

ya da seksi olduklarını belirtmekten hoşlanırlar. (Twenge, Campbell, 2010; s.51) 

Yakın zamanda araştırmacılar öz saygıyı ölçmek için, katılımcıların olumlu ve 

olumsuz sözcüler için basacakları tuşlara ‘ben’ ve ‘ben değil’ sözcükleri yerleştirerek 

ÖÇT’yi değiştirdiler. Öz saygısı yüksek kişiler kendilerini iyi ve harika gibi 

sözcüklerle kolayca eşleştirdiler ama ‘ben’ kelimesini berbat ve yanlış gibi 

kelimelerle eşleştirmeye çalışırken daha yavaş tepki verdiler. (Twenge,Campbell, 

2010; s.55) 

Bilinçlerinin derinliklerinde narsisistlerin, mükemmel olduklarını düşündükleri 

ortaya çıkıyor. Narsisistlere iyi, harika, fevkalade gibi sözcükleri gördüklerinde ‘ben’ 

tuşuna basmak, narsisist olmayanlar kadar kolay-hatta daha kolay- geldi. Kötü, 

berbat korkunç ve yanlış gibi sözcüklerde ‘ben’ tuşuna basmak ise eşit derecede ya 

da daha zor geldi. Ayrıca narsisistler, iddialı, faal, enerjik, açık sözlü, baskın ve 

şevkli gibi sözcüklerde, narsisist olmayanlara göre bilinçdışlarında daha yüksek bir 

öz saygıları olduğunu gösterdiler. Narsisistler nazik, dost canlısı, cömert, 

yardımsever, cana yakın ve sevecen gibi sözcüklerde ancak vasat puanlar aldılar ama 

bu alanda bile hiç düşük bir benlik algısı belirtisi göstermediler. (Twenge, Campbell, 

2010; s. 55) 

 

 

1.3. Narsisizm ve Liderlik Đlişkisi  
 

Narsisizmin, liderliğin merkezinde yattığı ifade edilmiştir. Burada iki tür narsisizmle 

karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi; iyi olarak değerlendirilen yapıcı narsisizm, 

ikincisi ise; kötü olarak değerlendirilen reaktif (tepkici) narsisizmdir. Yapıcı 

narsisizmde liderler, diğerleri ile fikir alış verisi yapabilir, nihai kararlarında her 

zaman diğerlerinin de fikirlerini alma eğilimi gösterir. Bu tür liderler diğerleri için 

ilham vericidir. Diğer taraftan, reaktif liderler ise; sürekli “evet efendim” 

sözcüklerini duymak istemektedir ve anlaşmazlıkları asla tolere edememektedir. 
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Astlarına karsı zalimce davranışlarda bulunup, hakaret içeren cümleler söyleyebilir. 

Bu tür liderler, herhangi bir konu hakkında kimseye danışmazlar. Her şeyi kendileri 

bilir, tüm kararları kendileri alır. Genel olarak bu tür liderlerin yenilgi deneyimi 

bulunmamaktadır. Böyle bir deneyim yasamaları durumunda günah keçisi olarak, 

organizasyon içerisindeki diğer çalışanları suçlamaktadırlar. Bunlar eleştiriyi 

kesinlikle kabul etmezler ve merhametsizdirler.  

(http://www.jobcircle.com/career/articles/x/njtc/3542.xml, 05/05/2005). 

Narsisistik yönetici kişiliğine ait en çok kabul görmüş bilgi, onların aşırı bir tutkuyla 

güç ve terfi pesinden koştuklarıdır. Bu nedenle, örgütsel hiyerarşide üst basamaklara 

terfi etme başarısı, narsisistik yöneticilerin çabalarına yön veren en önemli alanlardan 

biri olarak görülür. Sonuç olarak; isletmeler genel olarak, narsisistik patronlara 

kolayca uyum sağlayabilen, yetersiz terfi planları olan narsisistik yöneticiler 

tarafından yönetilir. Bu nedenle yöneticilerin, işletme içerisinde aynı seviyedeki 

diğer yöneticilere göre terfi hızlarına iliksin algıları, narsisizm vakaları ile 

ilişkilendirilebilir (Fischman ve Elias, 2003; s.3). 

Wallance ve Baumeister tarafından yapılan çalışmalarda, narsisistlerin zor veya 

stresli görevlerde diğerlerine göre daha iyi performans sergiledikleri 

gözlemlenmiştir. Bu bağlamda narsisistler başarının ve başarısızlığın sonuçlarının 

büyük olduğu, yüksek baskılı, iyi profile sahip işler aramaktadırlar. Çünkü öz 

güvenleri ve şöhrete karşı olan istekleri başarısızlık korkularından üstün 

olabilmektedir. Düşük düzeyde narsisizm gösteren kişilerde ise başarısızlığın 

getireceği tehdit, başarı ve şöhret isteğinin önüne geçmektedir ( Baumeister, s.832) 

 

 

1.4. Narsisist Yönetici ve Bireyler Arası Đlişkiler 
Yönetimde liderliğin ağır bastığı yapılaşmada bireysel güdülenmeler beklenmedik 

sonuçlar doğurabilir (Zaleznik, 1977). Özellikler narsisizm eğiliminin belirlenmesi 

ihtimali çok fazladır. Freud (1921) çalışmasında lider ile izleyenler arasındaki ilişkiyi 

şöyle açıklamaktadır: Lider, başkasını sevme gereği duymaz. Kendi doğasında var 

olan öz güven ve bağımsızlıkla donatılmıştır. Başkalarını etkileme yetenekleri vardır. 

Özellikle kısa süreli, moral ideolojilerin savunuculuğunu yaparlar (Freud, 1931).  
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 Narsisist yöneticinin yönetilenlerle ilişkisinde dört önemli öge rol oynamaktadır: 

Hayranlık kazanmak; etik, kontrol ve paranoyak görünüm. Bu dört etmenin tümünü 

veya birini belirgin şekilde narsis yöneticide görmek olasıdır. 

 

 

1.5.  Narsisist Liderin Avantajları ve Dezavantajları  
Narsisist kişiliğe sahip bireylerin, büyük şirketlerdeki yönetici pozisyonlarını işgal 

etmesinin faydaları ve aynı zamanda riskleri bulunmaktadır. Bu tür yöneticilerin 

başarıyı yakalamak için kişisel fedakârlıklarda bulundukları; narsisistik hayallerinin, 

alternatif çareler, çaba ve direnme açısından yararlı olduğu; bu kişilerin karizmatik 

nitelikleri sayesinde izleyicileri cezbettiği; atikliği ve değişim vizyonları sayesinde 

işletmelerde sadakat ve kendini adamayı aşıladığı ifade edilmiştir 

(http://www.dattnerconsulting.com/presentations/narcissism/ppt l 1.html ) 

Bunların yanında duygusal olarak maymun iştahlı oldukları ve çeşitli yanlış 

davranışlarda bulunabilecekleri (şiddet, taciz), kendi amaçlarını gerçekleştirmek için 

organizasyonu istismar edebilecekleri, onur ve benliklerini koruma adına yalan 

söyleyebilecekleri, kendilerini tehlikede ve dışlanmış olarak hissettiklerinde itimatsız 

ve paranoyak hale gelebilecekleri unutulamamalıdır.  

(http://dattnerconsulting.com/presentations/narcissism/ppt12.html)  

Narsisistlerin kendi kendilerini yeterli görmeleri takım çalışmalarında 

huzursuzluklara neden olabilir.  

Aynı zamanda güven duyma ve suçu üzerine almada gösterdiği isteksizlik takım 

birlikteliği için engel olabilir. Bu durumda işletmeden, bireysel performanstan ziyade 

grup performansı motive edilip değerlendirilmelidir. Takımlar arasındaki sağlıklı 

rekabet, örgüt için fayda sağlar. Özellikle narsisist liderler yetenekli iletişimcilerdir 

ve bu onlara mesajlarını diğerlerine aktarmada farklı vasıtalar kullanma avantajını 

sunar. Açık sözlü olmaları; onların, kaygı ve beklentilerini açık bir şekilde ifade 

etmelerine olanak sağlar. Narsisistler, amirleri, müşterileri veya tüketicilerinden 

gelen feedbackleri araştırır ve buna dikkat ederler.  

(http://www.dattnetconsulting.com/presentations/narcissism/ppt31-35html)  

Narsisistik yönetici kişiliğine ait en çok kabul görmüş bilgi, onların aşırı bir tutkuyla 

güç ve terfi peşinden koştuklarıdır. Bu nedenle, örgütsel hiyerarşide üst basamaklara 

terfi etme başarısı, narsisistik yöneticilerin çabalarına yön veren en önemli alanlardan 
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biri olarak görülür. Sonuç olarak; işletmeler genel olarak, narsisistik patronlara 

kolayca uyum sağlayabilen, yetersiz terfi planları olan narsisistik yöneticiler 

tarafından yönetilir. Bu nedenle yöneticilerin, işletme içerisinde aynı seviyedeki 

diğer yöneticilere göre terfi hızlarına ilişkin algıları, narsisizm vakaları ile 

ilişkilendirilebilir.  

Üst yöneticilerden biri de; kendi bölüm veya grubundaki işgörenlere ait verimlilik 

göstergelerine, kim daha fazla katkı sağlıyorsa onu yönetici olarak tayin etmeleridir. 

Bu da söz konusu yöneticiye, kendi yönetimine bağlı olarak çalışan işgörenlerle 

uygun ilişkiler kurup, kısa dönemde verimlilik, yüksek satış ve kar marjına katkı 

yapmalarına imkan vermektedir (Timuroğlu, 2005 )  

Narsisistler, işyerlerinde, siyasi örgütlerde ve bürokraside önemli konumlara 

yükselmelerini sağlayan nedenlerin bazılarıyla, ruh hekimlerinin dikkatini 

çekmektedir. Çektiği bütün içsel acılara rağmen, narsisistin kişilerarası ilişkilerin 

güdümlenmesini özendiren, derin kişisel bağların kurulmasını engelleyen ve ayrıca 

öz saygısını geçerli kılmak için gereksinim duyduğu onaylanmayı ona sağlayan 

bürokratik örgütlerde onu başarıya ulaştırmayı sağlayacak birçok özelliği 

bulunmaktadır.  

Narsisist, yaşamına bir anlam kazandırma ve boşluk duygusunu yenme sözü veren 

sağaltımlara katılabilirse de, mesleki kariyerinde çoğunlukla hatırı sayılır bir başarı 

elde eder.  

Kişisel izlenimleri yönetmekte doğuştan yeteneklidir ve bunun getirdiği karmaşada 

uzman oluşu, artık, “görünürlüğün”, “devingenliğin” ve iyi bir sicilin icraattan daha 

önemli olduğu siyasi ve ticari örgütler de narsisistin çok işine yarar. “Örgüt insanı” 

bürokratik “oyun insanına” –çalışma yaşamının “sadakat çağı” “yönetimsel başarı 

oyunu” çağına yerini bıraktıkça, narsisist kendi kendini kanıtlayıp yeteneklerini 

sergiler (Lasch, 2006; s.84). 

Liderlikte narsisistler daha fazla güç peşinde olmalarına karşın bu kişiler 

birleştiricilikten uzak, etkisiz liderlerdir. Çünkü yüksek düzeyde narsisist olanların 

kişiler arası ve kavramsallaştırma becerileri düşük olmaktadır (Blair, Hoffman, ve 

Helland, 2008; s. 255). 

Narsisizmin başarıya ulaştırmadığı kaidesinin bir istisnası var. Narsisistler bireysel 

halk performanslarında iyidirler. Narsisistler, performansları halk tarafından bilinip 

takdir edildiğinde, narsisist olmayanlardan daha çok çabalar ve daha başarılı olurlar. 
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Bir laboratuar çalışmasında, bir grup öğrenciden yirmi dakika içerisinde bıçağın 

ellerinden geldiği kadar çok kullanım alanını yazmaları istenerek bu performans test 

edildi. Her katılımcının adı ve yana da kaç yaratıcı kullanım alanı bulduğu tahtaya 

yazarak bireysel performans takdir edildiği zaman, narsisistler başarılı oldular. 

Ancak yalnızca grup övüldüğü zaman narsisistler fazla çabalamadılar ve oldukça 

zayıf bir performans gösterdiler. Grup içindeki gayretsizlik, gruplarda çok işin 

yapıldığı ve bireysel çalışmanın her zaman duyurulmadığı iş yaşamında, narsisist 

kişiyi bir yük haline getirecektir. Ama oyunculuk ve solo şarkıcılıkta, narsisistler 

spot ışıklarının ihtişamıyla beslenirler. (Twenge, Campbell, 2010; s.79) 

Uzun vadede birçok narsisist, özel ve mesleki yaşamlarını benmerkezcilikleri 

yüzünden yok ettikleri için sonunda bunalıma düşerler(Twenge, Campbell, 2010; 

s.90) 

 

 

1.6. Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar 
 

Lider ve yönetici birbirine yakın gibi duran, hatta çoğunlukla birbirinin ikamesi 

olarak da kullanılan aslında birbirlerinden oldukça farklı iki kavramdır. Bu 

kavramların flu görüntüsü çoğunlukla birbirlerinden rol çalarak daha karmaşık bir 

hale gelir. Lider vasıflı birini iyi bir yönetici olarak ya da yöneticilik vasfı belirgin 

olan birini lider olarak tanımlamak yanlışlığına sıklıkla düşeriz. Aralarında 

görülemeyecek kadar ince çekilmiş çizgiden yahut flu görüntüden bu iki kavram 

eşanlamlı sözcüklermiş gibide görülmektedir. (Taha AVNĐ, 09/12/2012)  

Lider ve yönetici kavramları birbirine yakın kavramlar olmakla birlikte aralarında 

önemli farklar bulunur.  

Liderler sahip oldukları farklı özellikleriyle başkalarını etkileyen, hedeflere 

dayalı vizyon ve misyon oluşturabilen kişilerdir. Yöneticiler ise başkaları tarafından 

o pozisyona getirilmiş, onlar adına belirlenmiş hedeflere dayalı olarak çaba gösteren, 

işleri planlayarak, uygulayan ve denetleyen kişilerdir. Yöneticilerin ödül ve cezaya 

dayalı yasal bir gücü vardır.  

(Sabuncuoğlu ve Güz, 1998; s.81) 

Yönetici ve lider kavramlarının çok karıştırılmasının nedeni tanımın yapılamamış ve 

sınırlarının kesin olarak belirlenememiş olmasıdır. Günümüzde yaygın kanı güçlü 
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liderlerin başarılı liderler olduğudur. Ancak her güçlü lider başarılı bir yönetici 

olarak nitelendirilemeyebilir. Aynı şekilde her başarılı yönetici, güçlü bir lider 

olmayabilir. Ancak bu ‘başarılı bir yönetici etkin ve güçlü bir lider olamaz’ demek 

anlamına gelmez. (Özel, 1995; s. 52) 

Lider, yönetici ve takipçi kavramlarını birbirleriyle karşılaştırarak bu kavramlara 

açıklık getiren bir bakış açısına göre: Yöneticiler; kontrol ederler, tahmin yaparlar, 

kısa vadeli düşünürler, istikrar ve form ararlar, esnek değildirler, olgular ve yanıtlarla 

ilgilidirler. Takipçiler; Hem büyük resmi hem de küçük ayrıntıları görürler. Başka 

insanlarla birlikte çalışma yeteneğine sahiptirler, karakterleri, bir kahraman olmadan 

da yola devam etmelerini sağlayacak sağlamlıktadır. Ahlaki ve psikolojik dengeleri, 

kişisel amaçları ve örgüt amaçlarını izlerken, birini diğerine tercih etmemelerini 

sağlar, ortak amaca ulaşmak için bir takım gayretine katılırlar. Liderler; hayal 

güçlerini kullanırlar, açıktırlar, sentez yaparlar, risk alırlar. Olaylara uzun vadeli 

bakarlar, inisiyatifle ilgilenirler, aktiftirler, keşif yapmakla ilgilenirler, alternatif 

ararlar, içerikle ilgilenirler, stratejiye karışırlar, deneyselcidirler, dinamiktirler ve 

tümevarımcıdırlar (Hass, 2000; s. 82-83). 

 

Yönetim; belirli amaçlara ulaşmak için eldeki tüm kaynakları birbiriyle uyumlu, 

verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulama süreçlerinin toplamıdır 

(Erol, 1991). Yönetici ise bu süreci yöneten kişidir.(Prof. Dr. Đbrahim GEZER, 

Yöneticilik ve Liderlik Üzerine; 27.06.2013 ) 

 

Liderlik ise; bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları 

gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirecek bilgi ve yeteneklerin toplamıdır 

(Prof. Dr. Đbrahim GEZER, Yöneticilik ve Liderlik Üzerine; 27.06.2013). Liderlik 

için başka tanımlamalar da yapılmıştır. “Liderlik; grup etkinliklerini grup hedeflerine 

ulaşma doğrultusunda etkileme sürecidir” (Bass, 1985). “Güçlü bir etkidir” (Argyris, 

1976). “Etkili kişisel özelliklere bağlı bir güçtür” (Etzioni, 1964). “Đzleyicilerin 

düşünce ve eylemlerini etkileme doğrultusunda güç kullanmadır” (Zaleznik, 1977). 

Lider ise; bu fonksiyonları yerine getiren kişidir.  
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Liderlerle yöneticiler arasındaki farklar, bulunduğu koşullara hakim olanlar ile ona 

teslim olanlar arasındaki farklar gibidir. Bundan başka büyük ve önemli farklar da 

vardır: 

Yönetici uygular, lider yenilik getirir. 

Yönetici süreklilik sağlar, lider geliştirir. 

Yönetici düzene, lider kişilere dayanır. 

Yönetici denetime, lider kişilere güvenir. 

Yönetici işleri doğru yapar, lider doğru iş yapar. 

Yönetici muhafaza eder, lider geliştirir. 

Yönetici taklit eder, lider yeniyi ortaya çıkarır. 

Yönetici nasıl ve ne zaman, lider ise ne ve niçin sorularını sorar. 

Yönetici, kişisel olmayan, yönetimsel amaçları benimseme eğilimindedir.(Niyazi 

ALTILAR, Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklar) 

 

Drucker' a göre lider ile yönetici arasında 6 önemli fark vardır. 

• Yönetici, bulunduğu alanı idare eder. Lider ise sizi yeni bir alana taşır    

• Yönetici, karmaşa ile uğraşır. Lider, belirsizlikle uğraşır       

• Yönetici, karar verir.  Lider, hüküm verir.    

• Yönetici işi doğru yapar. Lider, doğru işi yapar 

• Yöneticinin dikkat ettiği verimliliktir, Lider, etkin olmaya odaklanır 

•  Yönetici neler olduğunu görür ve duyar. Lider, hiçbir ses olmadığı zaman 

duyar, hiçbir ışık olmadığı zaman görür. 

• Yöneticiye görevi veren şirkettir, lider, görevini izleyenlerinden alır. (Taha 

AVNĐ, Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar; 9.12.2012) 

Ayrıca Ducker : ‘’Etkili yöneticiler çok değil, az sayıda önemli kararı almayı 

amaçlamalıdırlar ‘’ der.(HBR (Effective decision- HBR 1967). 

Yöneticiler ve liderler birbirlerinden son derece farklı iki insan tipidir. Yöneticinin 

amaçları arzularından çok gereklerden doğar; yönetici bireyler ya da bölümler 

arasındaki çatışmaları dağıtma konusunda üstündür; bütün tarafları yatıştırarak 

örgütün günlük islerinin yapılmasını sağlar.  

Buna karşılık lider, amaçlara yönelik kişisel ve etkin tavırlar benimser. Çevrede 

bulunan potansiyel fırsat ve ödülleri ararken izleyenlerine esin kaynağı olur ve kendi 

enerjisiyle yaratıcı süreçleri harekete geçirir. Personelle ve çalışma arkadaşlarıyla 
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ilişkileri yoğundur ve buna bağlı olarak da çalışma ortamı çoğunlukla kaos içerir 

(Abraham Zaleznik, 1999; s.67). 

 

 

1.7. Narsisistik Bozukluğun Farklı Tipleri  
 

1.Fallik-Narsisistik karakter 

2.Narsisistik karakter 

3.Sınırda (borderline) kişilik 

4.Psikopatik kişilik 

5.Paranoid kişilik 

(LOWREN,2013; s. 27) 

 

Fallik- Narsisistik Karakter 
En düşük düzeydeki patolojik biçimde narsisizm, egoları kadınları baştan çıkarmaya 

yoğunlaşan insanların davranışı için başvurulan bir terimdir.(Lowren,2013; s.28) 

Tipik fallik-narsisistik karakter kendine güvenir, genellikle kibirlidir, esnektir, 

gayretlidir ve genellikle etkileyicidir. (Reich, 1959; s.201) 

 

 Narsisistik Karakter 

Narsisistik karakterler, fallik-narsisistlerden daha büyük ihtişamlı ego imgesine 

sahiptirler. Sadece daha iyi değil, en iyisidirler. Narsisistik karakterler duygu 

dünyasının tamamen dışındadırlar ve diğer insanlarla gerçek, insani bir yoldan ilişki 

kurmayı bilmezler. (Lowren, 2013; s.31) 

 

 Sınırda Kişilik 
Sınırda kişilik olarak adlandırılan üçüncü tip narsisist, narsisizmin tipik belirtilerini 

açık bir şekilde gösterebilir ya da göstermeyebilir. Ne var ki narsisistik karakterlerin 

dış görünüşünün tersine onların dış görünüşü, duygusal stres altında kolayca 

parçalanabilir ve içindeki çaresiz, korkmuş çocuk ortaya çıkar. (Lowren,2013, s.31) 

  
Psikopatik Kişilik 
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Bütün psikopatik kişilikler, kendilerini diğer insanlardan daha üstün görürler ve 

sıradan insanlığa tepeden bakmanın sınırında olan bir kibirlilik gösterirler. Herhangi 

bir suçluluk ya da vicdan azabı belirtisi göstermeden yalan söyler, aldatır, çalar, hatta 

cinayet işlerler. Son derece aşırı olan insancıllık hissi yoksunluğu psikopatik 

kişiliklerin tedavi edilmesini fazlasıyla zorlaştırır. (Lowren,2013; s.35) 

 
 Paranoid Kişilik 
Paranoid kişilik açık bir megalomani gösterir. Paranoid kişilikler etraflarındaki 

insanların onlara sadece bakmakla kalmayıp haklarında konuştuklarına, hatta 

bununla da yetinmeyip komplolar kurduklarına inanır.  

Çünkü kendileri çok özel ve çok önemli kişilerdir. Olağanüstü güçleri olduğuna 

inanabilirler. (Lowren, 2013, s.37) 

Narsisistler başkalarına ilgi yoksunluğu gösterirler, fakat kendi gerçek gereksinimleri 

konusunda da eşit derecede duyarsızdırlar. Davranışları genellikle kendilerine zarar 

vermeye yöneliktir. Bunun da ötesinde, narsisistin kendine yönelik abartılı sevgisi 

hakkında konuştuğumuz zaman bir ayrım yapmanız gerekir. Narsisizm insanın 

kendisine karşı imgesine yaptığı yatırımı gösterir. Zavallı bir belik hisleri vardır. 

Kendilerini idare etmekte zorlanırlar.  

Eylemleri benliklerini değil, imgelerini yüceltmeye yöneliktir. Hatta bu uğurda 

genellikle benliklerini harcarlar. ( Lowren,2013; s.39) 

Tüm narsisistlerin karakteristiği olan duygunun inkarı, kendisini en çok diğer 

insanlara yönelik davranışlarda gösterir. Çalışanlarına karşı anlayışsız olan, ne 

hissettiklerini önemsemeden onları kovup üzerlerinde terör estiren kurumsal 

yöneticiler gibi, narsisistlerin merhametsiz davranışlarını ancak bu temel üzerinden 

açıklayabiliriz. (Lowren, 2013; s.65) 

Vicdan azabı duymaksızın yalan söyleme eğilimi narsisistlerin tipik bir özelliğidir. 

(Lowren,2013; s.71) 

Duyguların inkar edilmesi bütün hisleri etkilese de özellikle iki duygu için ciddi 

engellemeler söz konusudur: Üzüntü ve korku. Onlar ayrı tutulurlar, çünkü ifade 

edilmeleri kişinin incinebilirliğini ortaya koyar. (Lowren,2013; s.93) 

 

1.’’Her şeyi yapabilirim’’( Mutlak iktidar). 

2.’’Her şeyden görünebilirim’’( Her yerde bulunma). 
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3.’’Her şeyi bilirim’’ (Her şeyi bilen alim). 

4.’’Tapılacak biriyim’’(Bu şüphesiz bir tanrının tavrıdır. Narsisistler derinlerde 

bir yerlerde, özellikle psikopatik kişilikler kendilerini biraz tanrı olarak görürler. 

Ne yazık ki takipçileri de sıklıkla onlara bu ışıkta bakarlar. (Lowren, 2013; s.128) 

Narsisistlerin zihinleri hızlı çalışır ve uyanıktır; açık ve mantıklı düşünürler. Burç 

turnuvalarına katılan, bilgisayar uzmanı, finans sihirbazı, kurnaz avukat olan 

narsisistler tanıdım. Ne var ki düşünceleri his ve duygularla bağlantılı değildi; 

zihinleri bilgisayar gibi çalışıyordu. Göz teması dostluğun ifadesidir, çünkü bir 

dereceye kadar birbirlerine tamamen yabancı insanlar arasında var olmayan 

samimiyeti ifade eder. (Lowren,2013; s.150) 
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Hipotez 

Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında anlamlı 

bir ilişki olmalıdır. 

Kamu ve özel sektör kendi içinde değerlendirildiğinde yönetimsel narsisizm 

düzeyleri  demografik özellikler açısından farklılaşmalıdır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm 

düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Bu çalışmada kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin 

incelenmesi, aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığı, yönetimsel narsisizm 

düzeyi ile cinsiyet, medeni durum, yaş, çalışma süresi, eğitim seviyesi arasında 

anlamlı bir farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Alt problemler 

1. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında 

anlamlı farklılıklar var mıdır? 

2. Kamu sektörü yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında cinsiyete 

göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

3. Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında cinsiyete göre 

anlamlı farklılıklar var mıdır? 

4. Kamu sektörü yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında medeni 

duruma göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

5. Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında medeni 

duruma göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

6. Kamu sektörü yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında yaşa göre 

anlamlı farklılıklar var mıdır? 
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7. Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında yaşa göre 

anlamlı farklılıklar var mıdır? 

8. Kamu sektörü yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında çalışma 

sürelerine göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

9. Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında çalışma 

sürelerine göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

10. Kamu sektörü yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında eğitim 

seviyesine göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

11. Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında eğitim 

seviyesine göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

 

Araştırmanın Önemi 

 Günümüz iş dünyasında insan gücü ve kişilik yapısı başarıyı etkileyen önemli 

faktörler arasında görülmeye başlanmıştır. Đşe alım aşamasından performans 

kriterlerine kadar birçok uygulamada kişilik kavramı önem kazanmıştır. Bir kişilik 

yapısı ve patolojik olarak kişilik bozukluğu kavramı olarak narsisizme yerli ve 

uluslararası literatürde klinik ve patolojik yönleriyle daha sık rastlanmasına rağmen, 

iş hayatında ve yönetimsel özellikleriyle narsisizm konusunda yapılan çalışmaların 

oldukça sınırlı olması sebebiyle bu çalışma önem taşımaktadır. 

Kamu ve özel sektörün yapısal ve amaçsal farklılıklarının olması, bu sektörlerde 

çalışan yöneticilerin narsisizm düzeylerinin karşılaştırılması da iş hayatına bakış açısı 

olarak bir yenilik getirecek ve bundan sonra bu alanda yapılacak çalışmalara katkı 

sağlayacaktır. 

 

Sayıtlılar 

1. Araştırmaya katılan tüm bireylerin, kişisel bilgi formunu ve yöneltilen soruları 

içten ve objektif olarak yanıtladıkları kabul edilmektedir. 

2. Araştırmada kullanılan tüm ölçme araçları, ölçtükleri özellikleri bakımından 

geçerli ve güvenilirdirler. 
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3. Araştırmada kullanılan tüm istatiksel teknikler, araştırmanın amacına uygundur. 

4. Araştırmaya katılan tüm katılımcılar, tüm soruları kendi istek ve iradeleri ile 

cevaplamışlardır. 

5. Bu konuda yapılan literatür taraması, araştırmanın geçerliliği ve güvenirliği 

açısından yeterlidir. 

 
 
Sınırlılıklar 
Araştırmamız, anketimize katılımı sağlanan kamu ve özel sektör yöneticilerinden 

oluşan 200 kişilik çalışma grubunun verdiği cevaplar ile sınırlandırılmıştır. Çalışma 

grubundaki sınırlılık, araştırma evreninin tamamının incelenmesinin mümkün 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Katılımcıların doğru, samimi yanıtlar verdiği 

varsayımı araştırmamızın bir diğer sınırlılığıdır. Ayrıca seçilen çalışma grubunun ana 

kütleyi/evreni yeterince temsil ettiği ve çalışma grubu üzerinden ana kütleye 

genelleme yapılabileceği varsayılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

2. YÖNTEM 
 

2.1. Araştırmanın Modeli 

 

Bu çalışma, “karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. 

Đki veya daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini 

belirlemeyi amaçlayan araştırma desenlerinin tümü “ilişkisel tarama modelleri” 

olarak tanımlanır. Bu modellerden biri olan “karşılıklı ilişkisel tarama”, gerçek bir 

neden-sonuç ilişkisi vermeyen, ancak o yönde bazı ipuçları vererek, bir değişkendeki 

durumun bilinmesi halinde diğerinin kestirilebilmesinde yararlı sonuçlar sağlayan bir 

araştırma düzenidir. Modelde, en olası çözümden başlayarak ilişkilerin sınanması 

yani karşılaştırma yolu ile belli bir sonucun oluşma nedenleri “tek”e indirgenmeye 

çalışılır (Karasar, 2005, s. 81-85). 

 

2.2. Araştırma Evreni ve Çalışma Grubu 

Çalışma evrenini kamu ve özel sektör yöneticileri oluşturmaktadır. Kamu ve özel 

sektör yöneticilerini kapsayan çalışma grubu Đstanbul ve Diyarbakır ili içerisindeki 

bazı üretim, sağlık, iklimlendirme ve soğutma, belediye ve eğitim alanlarında faaliyet 

gösteren büyük, orta ve küçük ölçekli işyerleri bulunmaktadır. Çalışmaya katılan 

çalışma grubu 100’ü özel sektör yöneticisi, 100’ü ise kamu sektörü yöneticisi olmak 

üzere 200 yöneticiden seçilmiştir. Çalışma grubu 27 ile 58 yaş arasındadır ve 

katılımcıların 86’sı (%43) kadın, 114’ü (%57) erkek’tir. 
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2.3. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

 

2.3.1. Bilgi Toplama Formu 

 

Araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi toplama formu katılımcılar hakkında sosyo-

demografik bilgiler elde etmek için kullanılmıştır. Bu formda yaş, cinsiyet, medeni 

durum, gelir durumu, eğitim düzeyi, altında çalışan kişi sayısı, bulunduğu 

pozisyonda çalıştığı süre ve kişinin çalıştığı sektörü belirlemeye yönelik 8 soru 

bulunmaktadır (Ek 1).  

 

2.3.2 Yönetimsel Narsisizm Ölçeği (YNÖ) 

Katılımcıların yönetimsel narsisizm düzeylerini belirlemek amacıyla, Raskin ve 

Terry (1988) tarafından geliştirilen ve Erçetin, Hamedoğlu ve Açıkalın (2014) 

tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Yönetimsel Narsisizm Ölçeği kullanılmıştır.  

36 maddeden oluşan ölçek 5’li Likert tipi derecelendirmeye sahiptir. Liderlik ve 

otorite, tanınma beklentisi, muhteşemlik, öz-hayranlık, kibir ve gösteriş olmak üzere 

beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten ayrıca tek bir yönetimsel narsisizm puanı da 

elde edilmektedir.  

Gerçekleştirilen açıklayıcı faktör analizinde toplam boyutun %77’sini açıklayan beş 

boyutlu yapı ortaya çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da ölçeğin Türk 

kültüründe doğrulandığını belirlemiştir. Ölçeğin kendi içerisinde alt boyutları ile 

uyumlu olduğu belirtilmektedir.  

 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alpa iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test yöntemleri 

ile ele alınmıştır. Cronbach alpha sonuçları ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu 

kanıtlamıştır; liderlik ve otorite alt boyutu için α = .91, tanınma beklentisi alt boyutu 

için α = .82, muhteşemlik alt boyutu için α = .95, öz-hayranlık ve kibir alt boyutu 
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için α = .86, gösteriş alt boyutu için α = .87 ve ölçeğin tümü için α = .94. Benzer 

şekilde test-tekrar test sonuçları da ölçeğin güvenilir olduğunu belirlemiştir.  

 

Ölçek Puanlarının Değerlendirilmesi 

Yönetimsel Narsisizm Ölçeği’nin Türkçe formunda, orijinal formda olduğu gibi 

toplam madde sayısı 36’dır. 5 dereceli bir derecelendirmeye sahip olan bu ölçekte 

ters madde yoktur. Alt ölçek kullanılmamıştır, bireyin toplamda aldığı puanlarının 

yüksek olması yönetimsel narsisizm düzeyini belirlemektedir. Ölçeğin uygulama 

süresi yaklaşık 10-15 dakikadır.  

 

2.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Kişilere demografik özelliklerinin sorulduğu anket formu ve yönetimsel narsisizm 

ölçeği uygulanmıştır. Anketler yüz yüze anket tekniği ile uygulanmıştır. Anket 

formunu oluşturan tüm sorular çoktan seçmeli ve kapalı uçlu sorulardır.  

Kullanılan ölçme araçlarıyla elde edilen veriler, amaçlarda verilen durumlara uygun 

istatistiksel tekniklerle analiz edilmiştir. Öncelikle araştırmadaki katılımcılara 

uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler kodlanarak bilgisayara yüklenmiştir. Elde 

edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 11.5 programı kullanılmıştır. Kamu ve özel 

sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemek 

için ve bu yöneticilerin yönetimsel narsisizm düzeyleri açısından cinsiyet, yaş, 

eğitim, medeni durum, bulunduğu pozisyonda çalışma süresine göre farklılıkları t 

testi ve ANOVA ile incelenmiştir. 
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3. BULGULAR 

 

Bu bölüm araştırmanın alt problemleri doğrultusunda yapılan analizlerin detaylı 

sonuçlarını içermektedir. Her bir araştırma alt problemlerine ilişkin elde edilen 

veriler sırasıyla ele alınacaktır: 

 

3.1. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında 
anlamlı farklılıklar var mıdır? 

Katılımcıların yönetimsel narsisizm düzeyleri açısından kamu ve özel sektör 

yöneticisi olmaları arasındaki farklılıklar Đki Ortalama Arasındaki Farkın Anlamlılık 

Testi olan “t” testi tekniği kullanılmıştır.  

 
Tablo 1. Yönetimsel narsisizm açısından kamu ve özel sektör yöneticilerinin 

karşılaştırılmasına ilişkin t testi tablosu 

Değişken Pozisyon N X  Ss t Sd p 

Yönetimsel narsisizm 
Kamu 100 135.67 16.39 

3.61 198 .00 
Özel 100 143.55 14.39 

 

Tablo 1’de pozisyonları açısından katılımcıların, yönetimsel narsisizm düzeylerine 

ait puan ortalamaları ve standart sapmaları görülmektedir. Tabloya bakıldığında, 

kamu ve özel sektörde çalışan yöneticilerin, yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık olduğu anlaşılmaktadır (t0.05: 198= 3.61). Bu farklılık özel sektörde 

yönetici olan katılımcıların yönetimsel narsisizm düzeyi puan ortalamalarının ( X = 

143.55, Ss= 14.39), kamu sektöründe yönetici olan katılımcıların yönetimsel 

narsisizm düzeyi puan ortalamalarından ( X = 135.67, Ss= 16.39) daha yüksek 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sonuçlara göre, kamuda yönetici olanların özel 

sektörde yönetici olanlardan anlamlı biçimde daha düşük yönetimsel narsisizm 

gösterdikleri ifade edilebilir.  
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3.2. Kamu sektörü yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında 
cinsiyete göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

 

Kamu sektörü yöneticilerinin cinsiyetlerine göre yönetimsel narsisizm düzeyleri 

arasındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığı Đki Ortalama Arasındaki Farkın 

Anlamlılık Testi olan “t” testi tekniği kullanılarak incelenmiştir.   

 
Tablo 2. Yönetimsel narsisizm açısından kamu sektör yöneticilerinin cinsiyetlerine 

göre karşılaştırılmasına ilişkin t testi tablosu 

Değişken Cinsiyet N X  Ss t Sd p 

Yönetimsel narsisizm  
Erkek 52 131.15 18.21 

2.97 98 .004 
Kadın 48 140.56 12.61 

 

Tablo 2’de kamu sektöründe çalışan yöneticilerin cinsiyetleri açısından, yönetimsel 

narsisizm düzeylerine ait puan ortalamaları ve standart sapmaları görülmektedir. 

Tabloya bakıldığında, erkek ve kadın kamu yöneticilerin, yönetimsel narsisizm 

düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğu anlaşılmaktadır (t0.05: 98= 2.97). Bu 

farklılık kamu sektöründe çalışan kadın yöneticilerin yönetimsel narsisizm düzeyi 

puan ortalamalarının ( X = 140.56, Ss= 12.61), kamu sektöründe çalışan erkek 

yöneticilerin yönetimsel narsisizm düzeyi puan ortalamalarından ( X = 131.15, Ss= 

18.21) daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sonuçlara göre, kamu 

sektöründe yönetici olan erkeklerin kadınlara göre anlamlı biçimde daha düşük 

yönetimsel narsisizmlerinin olduğu söylenebilir.  
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3.3. Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında 
cinsiyete göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

Özel sektör yöneticilerinin cinsiyetlerine göre yönetimsel narsisizm düzeyleri 

arasındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığı Đki Ortalama Arasındaki Farkın 

Anlamlılık Testi olan “t” testi tekniği kullanılarak incelenmiştir.   

 
Tablo 3. Yönetimsel narsisizm açısından özel sektör yöneticilerinin cinsiyetlerine göre 

karşılaştırılmasına ilişkin t testi tablosu 

Değişken Cinsiyet N X  Ss t Sd p 

Yönetimsel narsisizm 
Erkek 62 142.67 13.63 

.77 98 .44 
Kadın 38 144.97 15.62 

 

Tablo 3’de özel sektörde çalışan yöneticilerin cinsiyetleri açısından, yönetimsel 

narsisizm düzeylerine ait puan ortalamaları ve standart sapmaları görülmektedir. 

Tabloya bakıldığında, erkek ve kadın kamu yöneticilerin, yönetimsel narsisizm 

düzeyleri arasında anlamlı farklılığın olmadığı anlaşılmaktadır (t0.05: 98= .77). Bu 

sonuçlara göre, özel sektörde yönetici olan erkek ve kadınların yönetimsel narsisizm 

düzeylerinin birbirine benzer olduğu ifade edilebilir.  

 
 
 

3.4. Kamu sektörü yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında 
medeni duruma göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

 

Kamu sektörü yöneticilerinin medeni durumlarına göre yönetimsel narsisizm 

düzeyleri arasındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığı Đki Ortalama Arasındaki 

Farkın Anlamlılık Testi olan “t” testi tekniği kullanılarak incelenmiştir.   
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Tablo 4. Yönetimsel narsisizm açısından kamu sektörü yöneticilerinin medeni 

durumlarına göre karşılaştırılmasına ilişkin t testi tablosu 

Değişken 
Medeni 
durum 

N X  Ss t Sd p 

Yönetimsel narsisizm 
Evli 55 135.78 18.05 

.07 98 .94 
Bekar 45 135.53 14.31 

 

Tablo 4’de kamu sektöründe çalışan yöneticilerin medeni durumları açısından, 

yönetimsel narsisizm düzeylerine ait puan ortalamaları ve standart sapmaları 

görülmektedir. Tabloya bakıldığında, evli ve bekar kamu yöneticilerin, yönetimsel 

narsisizm düzeyleri arasında anlamlı farklılığın olmadığı anlaşılmaktadır (t0.05: 98= 

.07). Bu sonuçlara göre, kamu sektöründe yönetici olan evli ve bekarların yönetimsel 

narsisizm düzeylerinin birbirine benzer olduğu ifade edilebilir.  

 
 
 

3.5. Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında medeni 
duruma göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

 

Özel sektör yöneticilerinin medeni durumlarına göre yönetimsel narsisizm düzeyleri 

arasındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığı Đki Ortalama Arasındaki Farkın 

Anlamlılık Testi olan “t” testi tekniği kullanılarak incelenmiştir.   

 
Tablo 5. Yönetimsel narsisizm açısından özel sektör yöneticilerinin medeni 

durumlarına göre karşılaştırılmasına ilişkin t testi tablosu 

Değişken 
Medeni 
durum 

N X  Ss t Sd p 

Yönetimsel narsisizm 
Evli 68 142.54 15.20 

1.02 98 .31 
Bekar 32 145.68 12.44 
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Tablo 5’de özel sektörde çalışan yöneticilerin medeni durumları açısından, 

yönetimsel narsisizm düzeylerine ait puan ortalamaları ve standart sapmaları 

görülmektedir. Tabloya bakıldığında, evli ve bekar özel yöneticilerin, yönetimsel 

narsisizm düzeyleri arasında anlamlı farklılığın olmadığı anlaşılmaktadır (t0.05: 98= 

1.02). Bu sonuçlara göre, özel sektörde yönetici olan evli ve bekarların yönetimsel 

narsisizm düzeylerinin birbirine benzer olduğu ifade edilebilir.  

 
 
 
 

3.6. Kamu sektörü yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında yaşa 
göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

Kamu sektörü yöneticilerinin medeni durumlarına göre yönetimsel narsisizm 

düzeyleri arasındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ANOVA sonucunda elde edilen bulgular tablo 6 ve tablo 7’de 

gösterilmektedir. ANOVA’da gruplar arası farkı incelendiğinden katılımcıların 

yaşlarının da gruplandırmak gerekmektedir. Katılımcıların yaşlarını gruplandırmak 

için yaşın aritmetik ortalaması ( X  = 38.44) ve standart sapması (ss = 6.53) 

hesaplanarak, ortalamadan yarım standart sapma altı için “27 ile 35 yaş arası”, 

ortalamadan yarım standart sapma üstü için “42 ile 58 yaş arası” ve arada kalan grup 

için de “36 ile 41 yaş arası” olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo 6. Yönetimsel narsisizm açısından kamu sektörü 

yöneticilerin yaşlarına ilişkin betimsel istatistikleri 

Yaş aralıkları N X  Std. Sapma 

27 ile 35 yaş arası 50 135.56 14.26 

36 ile 41 yaş arası 23 130.91 12.66 

42 ile 58 yaş arası 27 139.92 21.57 

Toplam 100 135.67 16.39 
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Tablo 7. Yönetimsel narsisizm açısından kamu sektörü yöneticilerin 

yaşlarının karşılaştırılmasına ilişkin varyans analizi tablosu 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 1010.112 2 505.056 1.913 
 

.153 
 Grup içi 25609.998 97 264.021 

Toplam 26620.110 99    

Tablo 6’da yaşları farklı olan kamu yöneticilerin yönetimsel narsisizm puanlarının 

ortalamaları ve standart sapmaları, tablo 7’de ise bu değerlere uygulanan tek yönlü 

varyans analizi sonuçları görülmektedir. Yaşları farklı olan kamu yöneticilerinin 

yönetimsel narsisizm düzeyleri açısından puan ortalamaları arasındaki farkı 

belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda, yöneticilerin yönetimsel 

narsisizm puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 

(F2-97= 1.91, p> .05). 

 
 
 
 

3.7. Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında yaşa 
göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

Özel sektör yöneticilerinin medeni durumlarına göre yönetimsel narsisizm düzeyleri 

arasındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

ANOVA sonucunda elde edilen bulgular tablo 8 ve tablo 9’da gösterilmektedir. 

ANOVA’da gruplar arası farkı incelendiğinden katılımcıların yaşlarının da 

gruplandırmak gerekmektedir. Katılımcıların yaşlarını gruplandırmak için yaşın 

aritmetik ortalaması ( X  = 38.44) ve standart sapması (ss = 6.53) hesaplanarak, 

ortalamadan yarım standart sapma altı için “27 ile 35 yaş arası”, ortalamadan yarım 

standart sapma üstü için “42 ile 58 yaş arası” ve arada kalan grup için de “36 ile 41 

yaş arası” olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 8. Yönetimsel narsisizm açısından özel sektör 

yöneticilerin yaşlarına ilişkin betimsel istatistikleri 

Yaş aralıkları N X  Std. Sapma 

27 ile 35 yaş arası 39 141.15 13.26 

36 ile 41 yaş arası 30 145.53 16.12 

42 ile 58 yaş arası 31 144.64 14.02 

Toplam 100 143.55 14.39 

 
 

Tablo 9. Yönetimsel narsisizm açısından özel sektör yöneticilerin yaşlarının 

karşılaştırılmasına ilişkin varyans analizi tablosu 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 379.110 2 189.555 .914 

 

.405 

 Grup içi 20125.640 97 207.481 

Toplam 20504.750 99    

Tablo 8’de yaşları farklı olan özel sektör yöneticilerin yönetimsel narsisizm 

puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları, tablo 9’da ise bu değerlere uygulanan 

tek yönlü varyans analizi sonuçları görülmektedir. Yaşları farklı olan özel sektör 

yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri açısından puan ortalamaları arasındaki 

farkı belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda, yöneticilerin 

yönetimsel narsisizm puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (F2-97= .914, p> .05). 

 



34 

 

3.8. Kamu sektörü yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında 
çalışma sürelerine göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

Kamu sektörü yöneticilerinin çalışma sürelerine göre yönetimsel narsisizm düzeyleri 

arasındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

ANOVA sonucunda elde edilen bulgular tablo 10 ve tablo 11’de gösterilmektedir. 

ANOVA’da gruplar arası farkı incelendiğinden katılımcıların çalışma sürelerini de 

gruplandırmak gerekmektedir. Katılımcıların çalışma sürelerini gruplandırmak için 

çalışma süresinin aritmetik ortalaması ( X  = 5.50) ve standart sapması (ss = 5.53) 

hesaplanarak, ortalamadan yarım standart sapma altı için “1 ile 2 yıl çalışma süresi”, 

ortalamadan yarım standart sapma üstü için “9 yıl ve üzeri çalışma süresi” ve arada 

kalan grup için de “3 ile 8 yıl çalışma süresi” olarak belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 10. Yönetimsel narsisizm açısından kamu sektörü 

yöneticilerin çalışma sürelerine ilişkin betimsel istatistikleri 

Çalışma süresi N X  Std. Sapma 

1 ile 2 yıl çalışma süresi 17 133.29 15.84 

3 ile 8 yıl çalışma süresi 57 136.05 13.13 

9 yıl ve üzeri çalışma süresi 26 136.38 22.64 

Toplam 100 135.67 16.39 
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Tablo 11. Yönetimsel narsisizm açısından kamu sektörü yöneticilerin 

çalışma sürelerinin karşılaştırılmasına ilişkin varyans analizi tablosu 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 117.585 2 58.792 .215 

 

.807 

 Grup içi 26502.525 97 273.222 

Toplam 26620.110 99    

 

Tablo 10’da çalışma süreleri farklı olan kamu yöneticilerin yönetimsel narsisizm 

puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları, tablo 11’de ise bu değerlere 

uygulanan tek yönlü varyans analizi sonuçları görülmektedir. Çalışma süreler farklı 

olan kamu yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri açısından puan 

ortalamaları arasındaki farkı belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda, 

yöneticilerin yönetimsel narsisizm puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıştır (F2-97= .21, p> .05). Bu sonuçlara göre, kamu sektöründe 

çalışan yöneticilerin çalışma sürelerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin 

farklılaştırmadığı anlaşılmaktadır.  

 
 
 
 

3.9. Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında çalışma 
sürelerine göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

Özel sektör yöneticilerinin çalışma sürelerine göre yönetimsel narsisizm düzeyleri 

arasındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

ANOVA sonucunda elde edilen bulgular tablo 12 ve tablo 13’de gösterilmektedir. 

ANOVA’da gruplar arası farkı incelendiğinden katılımcıların çalışma sürelerini de 

gruplandırmak gerekmektedir. Özel sektör yöneticilerinin çalışma sürelerini 

gruplandırmak için çalışma süresinin aritmetik ortalaması ( X  = 3.59) ve standart 
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sapması (ss = 2.41) hesaplanarak, ortalamadan yarım standart sapma altı için “1 ile 2 

yıl çalışma süresi”, ortalamadan yarım standart sapma üstü için “6 yıl ve üzeri 

çalışma süresi” ve arada kalan grup için de “3 ile 5 yıl çalışma süresi” olarak 

belirlenmiştir. 

 

 

 

Tablo 12. Yönetimsel narsisizm açısından özel sektör 

yöneticilerin çalışma sürelerine ilişkin betimsel istatistikleri 

Çalışma süresi N X  Std. Sapma 

1 ile 2 yıl çalışma süresi 40 143.32 12.27 

3 ile 5 yıl çalışma süresi 41 144.14 14.89 

6 yıl ve üzeri çalışma süresi 19 142.73 17.84 

Toplam 100 143.55 14.39 

 
Tablo 13. Yönetimsel narsisizm açısından özel sektör yöneticilerin çalışma 

sürelerinin karşılaştırılmasına ilişkin varyans analizi tablosu 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar arası 29.169 2 14.584 .069 

 

.933 

 Grup içi 20475.581 97 211.088 

Toplam 20504.750 99    

Tablo 12’de çalışma süreleri farklı olan kamu yöneticilerin yönetimsel narsisizm 

puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları, tablo 13’de ise bu değerlere 

uygulanan tek yönlü varyans analizi sonuçları görülmektedir. Çalışma süreler farklı 
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olan kamu yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri açısından puan 

ortalamaları arasındaki farkı belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda, 

yöneticilerin yönetimsel narsisizm puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıştır (F2-97= .07, p> .05). Bu sonuçlara göre, özel sektörde 

çalışan yöneticilerin çalışma sürelerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin 

farklılaştırmadığı anlaşılmaktadır.  

 

 

3.10. Kamu sektörü yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında 
eğitim seviyesine göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

Kamu sektörü yöneticilerinin eğitim seviyelerine göre yönetimsel narsisizm 

düzeyleri arasındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan ANOVA sonucunda elde edilen bulgular tablo 14 ve tablo 15’de 

gösterilmektedir.  

 

Tablo 14. Yönetimsel narsisizm açısından kamu sektörü 

yöneticilerin eğitim seviyeleri ilişkin betimsel istatistikleri 

Eğitim seviyesi N X  Std. Sapma 

Ortaöğretim 9 138.11 10.06 

Lisans 79 135.79 16.42 

Lisansüstü 12 133.00 20.50 

Toplam 100 135.67 16.39 
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Tablo 15. Yönetimsel narsisizm açısından kamu sektörü yöneticilerin eğitim 

seviyelerinin karşılaştırılmasına ilişkin varyans analizi tablosu 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F P 

Gruplar arası 140.462 2 70.231 .257 

 

.774 

 Grup içi 26479.648 97 272.986 

Toplam 26620.110 99    

Tablo 14’te eğitim seviyeleri farklı olan kamu yöneticilerin yönetimsel narsisizm 

puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları, tablo 15’de ise bu değerlere 

uygulanan tek yönlü varyans analizi sonuçları görülmektedir. Eğitim seviyeleri farklı 

olan kamu yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri açısından puan 

ortalamaları arasındaki farkı belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda, 

yöneticilerin yönetimsel narsisizm puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıştır (F2-97= .26, p> .05). Bu sonuçlara göre, kamu sektöründe 

çalışan yöneticilerin eğitim seviyelerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin 

farklılaştırmadığı anlaşılmaktadır.  

 
 

3.11. Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında eğitim 
seviyesine göre anlamlı farklılıklar var mıdır? 

Özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyleri açısından eğitim 

seviyeleri arasındaki farklılıklar Đki Ortalama Arasındaki Farkın Anlamlılık Testi 

olan “t” testi tekniği kullanılmıştır.  Özel sektör yöneticilerinin yalnızca lisans ve 

lisansüstü eğitim seviyelerinin var olduğu görülmüştür.  
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Tablo 16. Yönetimsel narsisizm açısından özel sektör yöneticilerinin eğitim 

seviyelerinin karşılaştırılmasına ilişkin t testi tablosu 

Değişken Eğitim N X  Ss t Sd p 

Yönetimsel narsisizm 
Lisans 69 144.13 14.10 

.60 98 .55 
Lisansüstü 31 142.25 15.17 

 

Tablo 16’da eğitim seviyeleri açısından özel sektör yöneticilerinin, yönetimsel 

narsisizm düzeylerine ait puan ortalamaları ve standart sapmaları görülmektedir. 

Tabloya bakıldığında, lisans ve lisansüstü eğitim seviyesine sahip yöneticilerin, 

yönetimsel narsisizm düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı anlaşılmaktadır 

(t0.05: 98=.60).  
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ   
 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular araştırma hipotezleri 

rehberliğinde tartışılacak ve kuramsal çerçeve doğrultusunda yorumlanacaktır. 

Çalışmada kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin 

karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yöneticilere uygulanan 

anketlerin tamamı Đstanbul ve Diyarbakır illerinde bulunan eğitim, sağlık, üretim, 

iklimlendirme ve soğutma alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda ve 

belediyelerde yapılmıştır.  

4.1. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin 
incelenmesi  

Çalışmada katılımcıların yönetimsel narsisizm düzeyleri açısından kamu ve özel 

sektör yöneticisi olmaları arasındaki farklılıklar Đki Ortalama Arasındaki Farkın 

Anlamlılık Testi olan “t” testi tekniği kullanılmıştır.  

Elde edilen bulguların oldukça yeni olmakla birlikte, son derece çarpıcı oldukları 

söylenebilir. Elde edilen bulgular kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel 

narsisizm düzeyleri açısından ayrıntılı olarak yorumlanacaktır. 

Araştırmaya başlamadan önceki varsayımımız da bu yönde yani özel sektör 

yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyinin, kamu sektörü yöneticilerinin 

yönetimsel narsisizm düzeyinden daha yüksek olacağı yönündeydi.  

Varsayımlarımızın temelinde; narsisizm kişilik yapısına sahip kişilerin risk alma 

profillerinin de yüksek olmasıydı. Yani haklılıklarına ve her şeyi yapabileceklerine 

olan inançlarıyla narsisizm düzeyi yükseldikçe, risk alma eğilimi de artacaktır.  

Đşletme biliminde risk ile kar arasında doğru ilişki olması ve özel sektörün kuruluş 

amacının kar etmek olduğu düşünülürse; kamu sektöründe çalışan yöneticilerin daha 

garantici, özel sektörde çalışan yöneticilerin ise risk almaya daha istekli kişiler 

olduğu varsayımına ulaşılmıştır. Đlgili alanyazında gerçekleştirilen bir araştırmada 

“kamu ve özel sektörler arasında risk alma kültürü açısından, özel sektör lehine olan 

bir takım olumlu gelişmeler” gözlemişlerdir (Özkalp ve Sungur, 2001: 207-217). 



41 

 

Günümüzde özel sektörde; daha fazla çalışandan ziyade, kendisini daha iyi 

pazarlayanların ödüllendirildiği yapı oluşumları ve kapitalist sistemin getirdiği 

yarışmacı ve rekabetçi ruhun özel sektör yöneticilerinde olması beklenen 

özelliklerden biri olması sebebiyle, özel sektör yöneticilerin, kamu sektörü 

yöneticilerine kıyasla daha yüksek yönetimsel narsisizm düzeyine sahip olmaları 

varsayılmıştı. 

Yarışmacı bir kültürün hakim olduğu, başarının terfi ya da prim ödeme olarak 

ödüllendirildiği, başarısızlığın yer değiştirme, prim alamama ya da işten çıkarılmayla 

sonuçlandığı özel sektörde, yöneticilerin ön plana çıkma-kendini gösterme 

gereksinimi arttığından, özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyinin 

kamu sektöründeki yöneticilere kıyasla yüksek çıkması beklediğimiz sonuçlardan 

biriydi. 

Yapılan analizler sonucunda varsayımlarımızı doğrulayacak nitelikte elde edilen 

sonuç; kamuda yönetici olanların özel sektörde yönetici olanlardan anlamlı biçimde 

daha düşük yönetimsel narsisizm gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır.   

 

4.2. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin  
cinsiyete göre incelenmesi 

Çalışmada yer alan kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm 

düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediklerini 

belirlemek için t testi kullanılmıştır. Bu araştırmada cinsiyet farklılıkları ayrıntılı bir 

şekilde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda yorumlanacaktır. 

Literatürde erkelerin kadınlardan daha yüksek düzeyde narsisistik özellikler 

gösterdiğine ilişkin bulgular vardır. 

Narsisizm Abraham Maslow’un (1968) ihtiyaçlar hiyerarşinin üst basamakları ile 

ilişkili olabilir. Bireyler temel hayati ihtiyaçlar karşılandığında, kendini 

gerçekleştirme arayışı ön plana çıkar.  

Narsisizm geleneksel toplumlarda daha düşük olma eğilimindedir, Birleşik Devletler 

gibi bireyselciliği ve bireysel doyumu toplum pahasına vurgulayan toplumlarda ise 

daha yüksek düzeyde görülür. Bunun yanı sıra aslında daha az olması gereken 
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hukuk, tıp, bilim, eğlence, spor ve politika gibi şöhret ve statü sağlayan mesleklerde 

daha yaygın olarak görülmektedir.  

Çoğumuzun ilk intibası narsisistlerin kadınlardan ziyade erkekler olacağı 

yönündedir, belki de bu durum erkeklerin daha sömürücü ve daha fazla ünvan sahibi 

kişiler olarak düşünülmesinden kaynaklanmaktadır (Tschanz, Morf, ve Turner, 

1998). 

 

Araştırmanın başlangıcında genel olarak erkeklerin narsisizm seviyelerinin 

kadınlardan daha yüksek olduğu, buna sebep olarak da ataerkil toplum yapımızın 

erkeklere yüklemiş olduğu güç, otorite, özel olma gibi kavramlar sebebiyle olduğu 

varsayılmıştı.  

Sonuçlar incelendiğinde elde edilen bulgular yönetimsel narsisizm düzeyi açısından 

özel sektörde cinsiyet açısından anlamlı bir farklılaşma olmadığı, kamu sektöründe 

ise kadınlar lehine anlamlı olarak farklılaştığını göstermiştir. 

 

4.3. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin  
medeni duruma göre incelenmesi 

Çalışmada yer alan kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyi 

açısından medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediklerini 

belirlemek için t testi kullanılmıştır. Bu araştırmada medeni durum farklılıkları 

ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda yorumlanacaktır. 

Araştırmanın başlangıcında kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm 

düzeyi açısından medeni durumlarına göre farklılaşacağı varsayılmıştı.  

Elde edilen bulgular sonucunda ise hem özel sektör hem de kamu sektörü 

yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeyi açısından bekar ve evli olarak anlamlı 

olarak farklılaşmadığı görülmüştür.  
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4.4. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin  yaş 
gruplarına göre incelenmesi 

Çalışmada yer alan kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm 

düzeylerinin yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediklerini 

belirlemek için ANOVA kullanılmıştır. Bu araştırmada yaş grupları farklılıkları 

ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda yorumlanacaktır. 

Çalışmaya katılan grubun yaşları 3 farklı yaş aralığı olarak incelenmiş olup, bunlar; 

27-35 yaş arası, 36-41 yaş arası ve 42-58 yaş arası olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın başlangıcında yaş arttıkça yönetimsel narsisizm seviyesinin artacağı, 

buna sebep olarak da yaşla beraber artan deneyim ve tecrübelerin narsisizm düzeyini 

artıracağı varsayılmıştı.  

Sonuçlar incelendiğinde elde edilen bulgular yönetimsel narsisizm düzeyinin farklı 

yaş grupları açısından anlamlı olarak farklılaşmadığını göstermiştir.  

 

4.5. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin  
çalışma sürelerine göre incelenmesi  

Çalışmada yer alan kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm 

düzeylerinin çalışma sürelerine göre anlamlı bir farklılık sergileyip 

sergilemediklerini belirlemek için ANOVA kullanılmıştır. Bu araştırmada çalışma 

süreleri farklılıkları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda 

yorumlanacaktır. 

Çalışmaya katılan grubun çalışma süreleri 3 farklı aralık olarak incelenmiş olup, 

bunlar; 1 ile 2 yıl arası, 3 ile 5 yıl arası, 6 yıl ve üzeri olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın başlangıcında çalışma süresi arttıkça yönetimsel narsisizm seviyesinin 

artacağı, buna sebep olarak da artan çalışma süresiyle beraber kişinin çalıştığı kurum 

ile bütünleşmesinin ve kendisiyle kurumu özdeşleştirmesinin artıp, kurum gücünü 

kendi gücü olarak benimseme varsayımının narsisizm düzeyini artıracağı 

düşünülmüştü.  
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Sonuçlar incelendiğinde ise elde edilen bulgular yönetimsel narsisizm düzeyinin aynı 

görevde çalıştığı süre bakımından anlamlı olarak farklılaşmadığını göstermiştir.  

4.6. Kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm düzeylerinin  
eğitim düzeyine göre incelenmesi 

Çalışmada yer alan kamu ve özel sektör yöneticilerinin yönetimsel narsisizm 

düzeylerinin eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık sergileyip sergilemediklerini 

belirlemek için ANOVA ve t testi kullanılmıştır. Bu araştırmada eğitim seviyeleri 

farklılıkları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda 

yorumlanacaktır. 

Çalışmaya katılan grubun yaşları 4 farklı eğitim düzeyi olarak incelenmiş olup, 

bunlar; ilköğretim, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın başlangıcında eğitim seviyesi arttıkça yönetimsel narsisizm seviyesinin 

artacağı, buna sebep olarak da aldığı eğitimden kaynaklı olarak bir gurur yaşama ve 

bunun narsisizmi besleyebileceği yönündeki varsayımlardı.  

Sonuçlar incelendiğinde elde edilen bulgular yönetimsel narsisizm düzeyi açısından 

farklı eğitim düzeyleri arasında anlamlı olarak farklılaşmadığını göstermiştir.  
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5. ÖNERĐLER 

Mevcut araştırmanın verileri sadece Đstanbul ve Diyarbakır illerinde faaliyet gösteren 

belirli firmalardan elde edildiği için farklı coğrafi bölgelerden alınan çalışma 

gruplarıyla tekrarlanması faydalı olabilir. 

Ülkemizde yönetimsel narsisizm ile ilgili yapılan çalışmalar sınırlıdır.  Çalışma 

grubu da artırılarak araştırma farklı gruplarla tekrarlanabilir. 

Bu çalışmada kamusal alandaki yöneticilerin özel sektördeki yöneticilere göre 

narsisizm düzeyinin daha düşük olduğu görülmüştür. Ancak Türkiye geneli açısından 

düşünürsek kamu ve özel alanda, sektör ve kişi sayısı farklılaştırılarak çalışma 

tekrarlanabilir. 

Narsisistik liderlerin kamu ve özel sektörde yönetici pozisyonunda bulunmalarının 

performans seviyelerini nasıl etkilediği ile ilgili yapılacak çalışmalar ise narsisistik 

liderlerin yöneticilik üzerindeki etkisinin açıkça görülmesini sağlayacaktır.    

Yöneticilerin kendisine bağlı çalışanlara da benzer bir ölçekle, bağlı bulunduğu 

yöneticisinin yönetimsel narsisizm düzeyini değerlendirmesi istenerek yeni bir 

çalışma yapılabilir. 

Özel sektördeki yöneticilerin narsisizm düzeylerinin daha yüksek olmasının 

nedenleri daha ayrıntılı olarak incelenebilir. Özel sektördeki yöneticilerle ayrı 

çalışmalar yapılıp liderlik özellikleri araştırılabilir  

Çalışmamızda yönetimsel narsisizmin alt boyutları kullanılmamıştır. Ölçeğin alt 

boyutları da kullanılarak yeni bir araştırma yapılabilir. 

Kamu sektöründeki yöneticilerin narsisizm düzeylerinin özel sektör yöneticilerinden 

daha düşük olmasının avantaj ve dezavantajlarına bakılarak iş verimliliği arttırma 

amaçlı yeni çalışmalar yapılabilir.  

Yapılan literatür araştırması sonucunda şimdiye kadar ‘kamu ve özel sektör 

yöneticilerinin narsisizm düzeyleri’nin karşılaştırılmasıyla ilgili herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Farklı sektörlerdeki yöneticilerin narsisistik düzey 

araştırmalarının arttırılması da bu konudaki literatüre büyük katkı sağlayacaktır. 
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EKLER 

EK-I KĐŞĐSEL BĐLGĐ FORMU  

 

Değerli Katılımcı, 

 Bu çalışmadan elde edilecek bilgiler bilimsel bir çalışmada kullanılacaktır. 

Katılımınız için teşekkür ederim. 

 

Cinsiyetiniz:           Erkek             Kadın                                                         

Yaşınız:……. 

Medeni Durum:     Evli                            Bekar   

Eğitim durumunuz:         Đlköğretim          Ortaöğretim              Lisans                              

Lisans üstü-Doktora      

Altınızda (Đdarenizde) kaç kişi çalışmaktadır: 

Bulunduğunuz pozisyonda kaç yıldır çalışmaktasınız: ………. 

Gelir Durumunuz:           1000-3000 TL3001-6000 TL 6001-9000 TL 9001 
ve üstü  

Sektör:                Kamu                                   Özel 
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EK-II YÖNETĐMSEL NARSĐSĐZM ÖLÇEĞĐ (YNÖ) 
 
Bu anketlerden elde edilen sonuçlar bilimsel bir çalışmada kullanılacaktır. 

Sizden istenilen bu ifadeleri okuduktan sonra kendinizi değerlendirmeniz ve sizin 

için en uygun seçeneğin karşısına çarpı (X) işareti koymanızdır. Her sorunun 

karşısında bulunan; (1) Hiç (2) Hemen Hemen Hiç (3) Ara sıra (4) Çoğu Zaman (5) 

Her Zaman anlamına gelmektedir. Lütfen her ifadeye mutlaka TEK yanıt veriniz ve 

kesinlikle BOŞ bırakmayınız. En uygun yanıtları vereceğinizi ümit eder katkılarınız 

için teşekkür ederim. 

  Hiç Hemen 
Hemen
Hiç 

Ara 
sıra 

Çoğu 
Zaman 

Her 
Zaman 

1 Kendime güvenirim 
 

     

2 
Yaptıklarımın bilincindeyimdir 
 

     

3 
Hak ettiğim her şeyi alıncaya dek vazgeçmem 
 

     

4 
Hemen her şeyi yapmaya cesaretim var 
 

     

5 
Güçlü olmayı çok istiyorum 
 

     

6 

Yeni uygulamalarda sorumluluk almaktan 
hoşlanırım 
 

     

7 

Đşlerimi yapmak için başka insanlara bağımlı 
kalmam 
 

     

8 
Astlarım işlerini yapmak için bana bağımlıdırlar 
 

     

9 
Konuşarak tüm sorunları çözebilirim 
 

     

10 
Başarılarım bir gün herkes tarafından 
konuşulacağına inanıyorum 

     

11 
Đş yerim, tüm işyerlerinden daha değerli olsun 
istiyorum 

     

12 
Her şeyi yapmaya yetkili olsaydım işyerimi çok 
daha kazançlı yapacağıma inanıyorum 

     

13 

Birçok yöneticinin bir üst yöneticiye danışmadan 
çözemediği sorunları ben kendi yöntemlerimle 
hallederim 

     

14 

Personelimi akıllarını okuyabilecek kadar iyi 
tanırım 
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15 
Đyi bir liderim 
 

     

16 
Personelim otoritemi her zaman kabul eder 
 

     

17 
Doğuştan liderim 
 

     

18 
Personelimi istediğim doğrultuda yönlendirmek 
benim için kolaydır 

     

19 
Çalışanları etkileyen doğal bir yeteneğim var 
 

     

20 
Doğru olduğuna inandığım kararları arkadaşlarım 
beğenmese de uygularım 

     

21 
Diğer yöneticilerden daha yetenekliyim 
 

     

22 

Sıradan işler beni sıkar, sıra dışı işler yapmayı 
severim 
 

     

23 
Dünyayı ben yönetseydim çok daha iyi bir yer 
olurdu diye düşünüyorum 

     

24 
Çevremdeki Đnsanlar beni dikkate almazlarsa 
sinirlenirim 

     

25 
Özel bir yönetici olduğumu düşünüyorum 
 

     

26 
Alçak gönüllü bir yönetici olduğum söylenemez 
 

     

27 
Herkes hikâyelerimi dinlemekten hoşlanır 
 

     

28 
Yazılması gereken bir hayat hikâyem var 
 

     

29 
Đş yerimin dış görüntüsü çok güzel olmalı 
 

     

30 
Đşyerimde araç gereç makine vb. mümkün 
olduğunca yenilerim  

     

31 
Ön planda olmayı severim, fırsatını bulduğumda 
öne çıkarım 

     

32 
Đyi bir yönetici olduğumu biliyorum; çünkü herkes 
iyi olduğumu söylüyor 

     

33 
Đlgi merkezi olmaktan hoşlanırım 
 

     

34 
Astlarımdan ve üstlerimden bana hak ettiğim 
saygıyı göstermelerini beklerim   

     

35 
Personelimin benimle ilgilenmesi hoşuma gider 
 

     

36 
Çevremdekilerin takdirini kazanmak benim için 
önemlidir 

     

 

 


