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ÖZET
Bu araþtýrma ergenler arasýnda yalnýzlýk duygusu, yalnýzlýkla
baþetme yöntemleri ve yalnýzlýðýn intihar düþüncesi ve giriþimleri
ile iliþkisini inceledi. Çalýþmanýn örneklerini Ýstanbul'daki liselerde okuyan 959 öðrenci oluþturdu. Yalnýzlýk duygularý UCLA
yalnýzlýk ölçeðinin dört maddelik kýsa formu ve "Kendinizi çok
yalnýz hissettiðiniz anlar oluyor mu?" sorusu ile ölçülmüþtür.
Öðrencilerin %65'i kendinizi çok yalnýz hissettiðiniz anlar oluyor
mu? sorusuna evet oluyor yanýtýný verdi. Örneklemin %33.2'si
kýsa UCLA yalnýzlýk ölçeðinden ortalamanýn üzerinde bir puan
aldý. Ýntihar davranýþý sergileyen öðrencilerin diðerlerine göre
daha fazla yalnýzlýk çektikleri bulundu. Yalnýzlýk duygusundan
kurtulmak için ergenlerin sýrasýyla edilgen etkinlikler, iliþki
arama, kendini etkinleþtirme, okuma-ders çalýþma ve düþünmehayal etme yöntemlerini sýk kullandýklarý bulundu.
Anahtar Sözcükler: Ergenlik, yalnýzlýk, yalnýzlýkla baþetme, intihar davranýþý.
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SUMMARY
Adolescent Loneliness, Coping Methods and the
Relationship of Loneliness to Suicidal Behavior
This study investigated the prevalence of the feelings of loneliness, coping methods with loneliness, and the relationships
between loneliness and suicidal attempts and thoughts in adolescents. The study sample consisted of 959 high school students.
Loneliness was measured with the short version of UCLA loneliness scale, and the question: "Are there moments during which
you feel too lonely?". Sixty-five percent of the students responded
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affirmatively to the question "Are there moments during which
you feel too lonely?". In addition, %33.2 of the sample scored
above the mean of the UCLA loneliness scale. Students who
exhibited suicidal behavior were found to be more lonely than
those who did not exhibit suicidal behavior. Students, in a
descending order, used the methods of participating in passive
activities, seeking relationship, self-activation, reading-studying,
and thinking-contemplating to cope with loneliness.
Key Words: Adolescense, loneliness, coping with loneliness, suicidal behavior.

GÝRÝÞ
Yalnýzlýk farklý yazarlar tarafýndan deðiþik þekillerde
tanýmlanmaktadýr. Bazýlarý onu nesnel koþullarý olan
bir durum, bazýlarý ise tamamen öznel bir durum diðer
bazýlarý ise varoluþsal bir durum olarak görmektedirler. Hepsinin ortak olan yaný ise yalnýzlýk duygusunun insana acý verdiðidir. Peplau ve Perlman (1982)
yalnýzlýðý insan iliþkileri bazýnda algýlamakta ve
kiþinin gerçekte varolan iliþkilerinin bu konudaki beklentilerini karþýlayamadýðýndan kaynaklanan bir
duygu olarak tanýmlamaktadýrlar. Buna göre insan
nesnel bir nedeni olmaksýzýn bir sürü insanla
beraberken kendini yalnýz hissedebilir. Diðer taraftan
Mijuskovic (1987) her insanýn varoluþsal olarak yalnýz olduðunu teslim ederek yalnýzlýktan kaçýnma
güdüsünün insan davranýþlarýný güdüleyen birincil
güç olduðunu ileri sürmektedir.
Ergenlik dönemi yalnýzlýk konusunun araþtýrýlmasý
için ideal bir geliþimsel dönem kabul edilmektedir. Bu

IX. Anadolu Psikiyatri Günleri’nde (13-17 Haziran 2000, Edirne) poster bildiri olarak sunulmuþtur.
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kabulde ergeni yalnýzlýða yatkýnlaþtýran geliþimsel
deðiþimlerin önemi büyüktür. Ýlk olarak, ergen bu
dönemde ortaya çýkan formal iþlemleri kullanarak
soyut düþünmeye baþlar (Inhelder ve Piaget 1958).
Soyut düþünme yeteneði ergeni ilk defa kendi hakkýndaki düþüncelerini sorgulayarak "Ben kimim?"
sorusuna yanýt aramaya iter. Bilindiði gibi bu soruya
doyurucu yanýt bulunamazsa sonuç "kimlik
bunalýmýdýr" (Erikson 1968, Dereboy 1993). Formal
iþlemlere baðlý olarak ergenin kendi-farkýndalýðý (selfawareness) ve varoluþsal kaygýlarý artmaktadýr
(Hacker 1994). Ýkinci olarak, çocukluktan ergenliðe
geçildiðinde arkadaþlýk iliþkileri ebeveyn iliþkilerinden
daha fazla önem kazanýr. Örneðin ergen zamanýnýn
büyük bir bölümünü yaþdaþlarý ile geçirir (Paikoff ve
Brooks-Gunn 1991, Berndt 1996). Arkadaþ iliþkilerinin ana-baba iliþkilerinden farklý yaný, ilkinin ikincisi gibi bireyi koþulsuz kabul eden yönünün olmamasýdýr. Bu yönüyle arkadaþ iliþkileri ergen için hem
mutluluklarýnýn hem de hayal kýrýklýklarýnýn sebebi
olabilir.
Yapýlan çalýþmalar yalnýzlýk duygularýnýn ergenler
arasýnda oldukça sýk görüldüðünü göstermektedir
(Brennan 1982, Williams 1983). Çalýþmalar ergenler
arasýndaki yalnýzlýk duygusunun depresyon, özgüven
eksikliði, alkolizm, mutsuzluk duygularý, kendini
çekici bulmama ve sosyal çekingenlikle ilintili
olduðunu göstermiþtir (Oullet ve Johsi 1981, Moore ve
Schultz 1983, Mijuskovic 1988, Brage ve ark. 1993).
Diðer geliþimsel dönemlerde olduðu gibi yalnýzlýk
ergenlik döneminde de bireyi intihara iten nedenler
arasýnda önemli bir yere sahiptir (Roberts ve Chen
1995, Roberts ve ark. 1998).
Çalýþmalar yalnýzlýk çeken insanlarýn sosyal becerilerinin az geliþtiðini ve diðer insanlara iliþkin beklentilerinde kötümser olduklarýný göstermiþtir. Örneðin,
Gerson ve Perlman (1979) sürekli yalnýzlýk çeken
üniversite öðrencilerinin iletiþim becerilerinin durumsal yalnýzlýk çeken öðrencilerinkinden daha yetersiz
olduðunu bulmuþlardýr. Baþka bir çalýþmada da Jones
ve arkadaþlarý (1981) yalnýzlýk çeken üniversite öðrencilerinin yalnýzlýk çekmeyen öðrencilere kýyasla
baþkalarýný olumsuz deðerlendirdiklerini ve baþkalarý
tarafýndan da olumsuz deðerlendirilmeyi beklediklerini bulmuþlardýr.
Yalnýzlýk kimsenin kaçamayacaðý bir duygudur.
Yalom'un (1980) deyimiyle "herkes bu dünyaya yalnýz
gelir ve yalnýz yaþayýp yalnýz ayrýlmak zorundadýr".
Yalnýzlýðý kaçýnýlmaz olarak gördükten sonra, insan6

larýn bu duygu ile baþa çýkmada kullandýklarý yöntemler önem kazanmaktadýr. Bir çalýþmada Moore ve
Schultz (1983) televizyon izleme veya müzik dinleme;
yapacak birþey bulma ve birileriyle konuþma olmak
üzere üç yöntemin yalnýzlýkla baþetmede ergenler
tarafýndan sýklýkla kullanýldýðýný göstermiþtir. Diðer
bir çalýþmada, Woodward ve Frank (1988) kendini
meþgul etme, müzik dinleme, televizyon izleme, spor
yapma ve ev hayvanlarý ile oynamayý kýrsal kesim
ergenlerinin yalnýzlýkla baþetmede kullandýðý yöntemler olarak saptamýþlardýr. Baþka bir çalýþmada Roscoe
ve Skomski (1989) yalnýzlýkla baþetmede birisiyle
konuþmak, yapacak birþey bulmak-çalýþmak-dýþarý
çýkmak, jimnastik yapmak-yürümek, okumak-ders
çalýþmak ve müzik dinlemek-televizyon seyretmeyi
üniversite öðrencilerinin yalnýzlýklarýyla baþetmede
kullandýðý en yaygýn yöntemler olarak saptamýþtýr.
Bu çalýþmanýn amacý lise öðrencisi ergenler arasýndaki yalnýzlýk duygusunun yaygýnlýðýný, bu duygularla
baþetme yöntemlerini ve yalnýzlýðýný, bu duygularla
baþetme yöntemlerini ve yalnýzlýðýn intihar düþüncesi
ve giriþimi ile olan iliþkisini irdelemektedir. Bu alanda
yapýlacak çalýþmalar yalnýzlýk duygusunun geliþimsel
olarak ortaya çýkýþý ile ilgili önemli ipuçlarý verebilir.
Ayný zamanda yalnýzlýk çeken ergenlere verilecek
psikolojik hizmetlere yol gösterebilir. Özellikle ergenlerin yalnýzlýkla baþetmede kullandýðý yöntemler
hakkýndaki bilgi bu gruba yönelik psikolojik
hizmetlere çok önemli katkýda bulunabilir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Örneklem
Ýstanbul'daki yedi lisede öðrenim gören 422 (%44)
erkek ve 537 kýz olmak üzere toplam 959 öðrenci bu
çalýþmanýn örneklemini oluþturdu. Öðrencilerin
yaþlarýnýn 14 ile 20 arasýnda deðiþtiði ve yaþ ortalamasýnýn 16.1 (SS = 1.0) yýl olduðu bulundu. Öðrencilerin %37.2'si birinci sýnýf, %37.3'ü ikinci sýnýf ve
%25.4'üde üçüncü sýnýf öðrencisi olduklarýný bildirdiler.
Örneklemin %32'si annelerinin ilkokulu (baba %26.7);
%14.7'si ortaokulu (baba %13.6); %31.5'i liseyi (baba
%27.9); %12.1 üniversiteyi (Baba %30.0); %4.6'sý hiç
okula gitmediði ancak okuma yazma bildiðini (baba
%1.4); ve %5.1'de annelerinin okuma yazma bilmediðini (baba %0.4) bildirdiler.
Veri Toplama Araçlarý
Veri toplama iþlemi bir anket formu kullanýlarak
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gerçekleþtirildi. Kullanýlan anket formu yalnýzlýk
duygularý ve baþetme yöntemleri ve son 12 ay içerisindeki intihar düþüncesi ve giriþimleriyle ilgili sorular
içermekteydi. Ankette ayrýca yaþ, cinsiyet, sýnýf, annebaba eðitimi ile ilgili sorular yer almaktaydý.
Yalnýzlýk duygularý iki deðiþik þekilde ölçüldü.
Birincide öðrencilere "Kendinizi çok yalnýz hissettiðiniz anlar oluyor mu?" diye soruldu. Soruyu öðrenciler "Evet" ve "Hayýr" diye yanýtladý. Ýkincide ise
öðrencilerden yalnýzlýk konusunda yaygýn olarak kullanýma sahip UCLA yalnýzlýk ölçeðinin kýsa formunu
(Russel ve ark. 1980) doldurmalarý istendi. Kýsa UCLA
yalnýzlýk ölçeði ikisi olumlu ikisi olumsuz ifade içeren
dört maddeden oluþmaktadýr. Bu dört madde þunlardýr:
1- Çevremdeki insanlarla uyum içinde olduðumu
hissediyorum,
2- Beni gerçekten hiç kimse tanýmýyor,
3- Ýstediðim zaman arkadaþ bulabilirim,
4- Ýnsanlar benim çevremdeler fakat benimle deðiller.
Öðrenciler dört maddeyi "hiç bir zaman (1)", "nadiren
(2)", "bazen (3)" ve "sýk sýk (4)" olmak üzere dörtlü bir
ölçek üzerinden yanýtladýlar. Puanlama sýrasýnda
olumlu maddelerin puanlamasý tersine çevrilmektedir.
Ölçekten alýnan puanlar 4 ile 16 arasýnda deðiþmekte
ve bundan böyle UCLA yalnýzlýk puaný olarak anýlacaktýr.
Dört maddelik kýsa UCLA yalnýzlýk ölçeðinin iç tutarlýlýk katsayýsý bu çalýþmada (alfa) 0.58 olarak bulundu ki Russel ve arkadaþlarýnýn (1980) özgün ingilizce
formu için bulduklarýnda (alfa = 0.75) düþüktür.

Psikometrik olarak herhangi bir ölçeðin alfa katsayýsýnýn çok yüksek olduðu durumlarda ölçek maddelerinin hepsinin birbirinin ayný olduðu ve aslýnda
birbirinin tekrarý olduðu varsayýlmaktadýr. Bu açýdan
bakýldýðýnda çalýþmada elde edilen alfa kat sayýsý ne
çok düþük ne de çok yüksektir. Baþka bir deðiþle kabul
edilebilir bir güvenilir kat sayýsý olarak görülebilir.
Araþtýrmacýlar kýsa UCLA yalnýzlýk ölçeðinin dört
maddesinin yalnýzlýk çeken ve çekmeyen denek gruplarýný birbirinden ayýrt edebilen maddeler olarak
regresyon yöntemi ile belirlemiþler ve bu dört maddeyi
kýsa bir yalnýzlýk ölçeði kullanmak isteyenlere önermiþtir. Bu açýdan deðerlendirildiðinde kýsa UCLA yalnýzlýk ölçeðinin ölçüt baðýmlý geçerliliðe sahip olduðu
görülmektedir.
Ankette ayrýca "Kendinizi çok yalnýz hissettiðiniz
anlar oluyor mu?" sorusunu evet yanýtlayan öðrencilere açýk uçlu bir soru ile yalnýzlýk duygusundan kurtulmak için baþ vurduklarý yöntemlerin neler olduðu
soruldu. Öðrencilere diledikleri kadar yöntem yazabilecekleri söylendi. Öðrencilerin anket formunda
belirttiði yalnýzlýkla baþetme yöntemleri araþtýrmacý
tarafýndan 9 grupta toplandý (Tablo 1). Hayal kurarým,
kendi kendime tüm bunlarý atlatacaðým, ileride bunlarý hatýrlayýp güleceðim der kendimi avutmaya
çalýþýrým, düþüncelerimi günlüðüme yazarým, güzel
þeyler düþünerek yalnýzlýðýmý gidermeye çalýþýrým,
düþünürüm, anýlarýmla baþbaþa kalýp hatýrlarým,
ayna ile konuþurum gibi stratejiler "Düþünme-hayal
etme" grubunda toplandý. Müzik dinlerim, televizyon
seyrederim, bilgisayarýmla oynarým, "Edilgen etkinlikler" grubunda; yemek yaparým, müzik çalarým, sazorg çalarým, kuþumla-köpeðimle oynarým, resim

Tablo 1. Ergenlerde cinsiyete göre yalnýzlýkla baþetme yöntemleri
Toplam
Yöntemler

Erkek

Kýz

n

%

n

%

n

%

Edilgen etkinlik

451

79.1

156

72.2

295

83.3

Ýliþki arama

314

55.1

100

46.3

214

60.5

Kendini etkinleþtirme

241

42.3

108

50.0

133

37.6

Okuma/ders çalýþma

220

38.6

78

36.1

142

40.1

Düþünme-hayal etme

188

32.8

57

26.3

131

36.8

Etkin etkinlik

84

14.7

30

13.9

54

15.3

Uyuma

71

12.5

26

12.1

45

12.7

Aðlama

68

12.0

8

3.7

60

16.9

Sigara/içki içme

24

4.2

13

6.0

11

3.1
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yaparým, masturbasyon yaparým gibi yöntemler
“Etkin etkinlikler” grubunda; sigara-içki içerim
“Sigara-içki içme” grubunda toplandý. Kitap-dergi-þiir
okuma, test çözerim, matematik-geometri sorusu
çözerim, ders çalýþýrým “Okumak-ders çalýþmak”
grubunda; aðlarým “Aðlamak” ve uyurum “Uyumak”
grubunda toplandý. En samimi arkadaþlarýmla
konuþurum, sohbet edecek birilerini ararým, arkadaþlarýmýn yanýna giderim, en iyi arkadaþýmý ararým,
ailemle konuþurum, konuþacak kimseler ararým,
arkadaþlarýma telefon ederim, kuzenimle dertleþirim
gibi yöntemler de “iliþki aramak” grubunda toplandý.
Ankette öðrencilere intihar düþünceleriyle ilgili iki
adet, giriþimleriyle ilgili ise bir tane olmak üzere üç
soru soruldu. Ýntihar düþüncelerini öðrenmek için
“Geçtiðimiz son oniki ay içinde kendinizi öldürmeyi
düþündünüz mü?” ve “Gelecekte intihar ederek ölmenizin olasýlýðý (ihtimali) nedir?” sorularý soruldu. Ýntihardan ölme olasýlýðýný öðrencilerden “Çok düþük (1)”,
“Oldukça düþük (2)”, “Emin deðilim (3)”, “Oldukça
yüksek (4)” ve “Çok yüksek (5)” olmak üzere beþli bir
ölçek üzerinden belirtmeleri istendi. Parentez içindeki
deðerler puanlama yönünü göstermektedir. Ýntihar
giriþimlerini öðrenmek için öðrencilere “Geçtiðimiz
son oniki ay içerisinde kendinizi öldürmek için giriþimde bulundunuz mu?” sorusu yöneltildi. Son
oniki ay içerisindeki intihar düþünce ve giriþimleri
hakkýndaki sorularý öðrenciler “evet” ve “hayýr”
olarak yanýtladý.
Ýþlem
Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’nden alýnan bir
izinden sonra araþtýrmacý 9 lise müdürü ile görüþüp
araþtýrmaya katýlmak isteyip istemediklerini sordu ve
yapýlan görüþmelerin sonunda 7 lise katýlmayý kabul
etti. Bu liselerin bir tanesi meslek lisesi ve geri kalanlarý normal lisedir. Bunlarýnda ikisi özel lisedir. Öðrenciler anketi normal bir ders saatinde doldurdular.
Araþtýrmaya katýlýmýn tamamen serbest olduðu hem
anketin birinci sayfasýnda altý çizili þekilde yazýlý
olarak hemde anketi doldurmaya baþlamadan önce
sözel olarak belirtildi. Anketteki sorulara verilecek
cevaplarýn tamamen gizli kalacaðý öðrencilere
anlatýldý ve ad, adres ve telefon numarasý vermelerinin gerekmediði belirtildi. Sekiz öðrenci araþtýrmaya katýlmayý reddetti ve 19 anket eksik bilgi
nedeniyle deðerlendirmeye alýnmadý. Toplanan veriler
Macintosh SPSS 6.0 kullanýlarak analiz edildi.
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BULGULAR
Yalnýzlýk Duygularýnýn Yaygýnlýðý
Kendinizi çok yalnýz hissettiðiniz anlar olur mu?
sorusuna örneklemin %65’i evet oluyor yanýtýný verdi.
Kýzlar (%71.8) erkeklerden (%56.4) daha sýk kendilerini yalnýz hissettiklerini belirttiler, (x2(1) = 23.58,
p<0.0001). UCLA yalnýzlýk ölçeði toplam puan ortalamasý 7.72 (SS = 2.01) ve medyan 8.00 olarak bulundu. UCLA yalnýzlýk ölçeði toplam puanlarý üzerinden
örneklemin %33.2’sinin ortalamanýn üzerinde ve
%19.6’sýnýn da ortalamanýn bir standart sapma
üzerinde puan aldýðý saptandý.
Yapýlan t-testi erkekler ve kýzlarýn UCLA yalnýzlýk
puanlarý arasýnda anlamlý bir farklýlýðýn olmadýðýný
gösterdi. Kendilerini çok yalnýz hissettikleri anlarýn
olduðunu söyleyen öðrenciler yalnýzlýk ölçeði üzerinde
kendini böyle hissetmeyen öðrencilerden daha yüksek
puan aldýlar. (Ort. = 8.00 ve 7.24), (t(879) = 5.16,
p<0.0001).
Örneklem ebeveyni hiç okula gitmeyenler veya ilk okul
mezunlarý; orta veya lise mezunlarý ve üniversite
mezunlarý olmak üzere üç gruba bölündü ve bu üç
grupta UCLA yalnýzlýk puanlarý açýsýndan tekyönlü
varyans analizi ile karþýlaþtýrýldý. Yapýlan analizler
hem anne, (F(2, 911) = 8.5, p<0.001); hem de baba
(F(2, 903) = 9.0, p<0.001) eðitiminin yalnýzlýkla
iliþkili olduðunu gösterdi. Üç grup Tukey testi (0.05)
ile karþýlaþtýrýldýðýnda anneleri hiç okula gitmemiþ
veya ilkokul mezunu olan grubun yalnýzlýk puanlarýnýn (Ort. 8.2), anneleri orta veya lise mezunu olan
grup (Ort. = 7.6) ve anneleri üniversite mezunu olan
gruptan (Ort. = 7.4) daha yüksek olduðu saptandý.
Benzer þekilde babalarý hiç okula gitmemiþ veya
ilkokul mezunu olan grubun yalnýzlýk puanlarýnýn
(Ort. = 8.2), babalarý orta veya lise mezunu olan grup
(Ort. = 7.6) ve babalarý üniversite mezunu olan gruptan (Ort. = 7.4) daha yüksek olduðu belirlendi.
Yalnýzlýkla Baþetme Yöntemleri
Tablo 1’de görüldüðü gibi yalnýzlýkla baþetmede en sýk
kullanýlan yöntemler sýrasýyla edilgen etkinlikler; iliþki arama; kendini etkinleþtirme; okuma-ders çalýþma
ve düþünme-hayal etmedir. Kýz ve erkek öðrenciler
kullandýklarý yöntem açýsýndan kay-kare testi ile
karþýlaþtýrýldýðýnda kýzlarýn düþünme-hayal etmeyi
(x2(1) = 6.78, p<0.01); edilgen etkinlikleri (x2(1) =
10.06, p<0.01); iliþki aramayý (x2(1) = 10.86,
p<0.001) ve aðlamayý (x2(1) = 22.24, p<0.0001)
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erkeklerden daha sýk kullandýklarý bulundu. Buna
karþýn kendini etkinleþtirme yöntemini erkeklerin
kýzlardan (x2(1) = 8.49, p<0.005) daha sýk kullandýklarý belirlendi.
Her bir yöntemi kullanan ve kullanmayan öðrenciler
UCLA yalnýzlýk puanlarý açýsýndan t-testi ile
karþýlaþtýrýldýðýnda yalnýzlýk duygularýndan kurtulmak için okuma-ders çalýþma yöntemini kullananlarýn
(Ort. = 8.21) bu yöntemi kullanmayanlardan (Ort. =
7.80) daha yüksek yalnýzlýk puanlarýna sahip olduklarý (t(547) = 2.31, p<0.05), buna karþýn iliþki arama
yöntemini kullananlarýn (Ort. =7.74) bunu kullanmayanlardan (Ort. = 8.23) daha düþük yalnýzlýk
puanýna sahip olduklarý (t(547) = -2.79, p<0.01)
bulundu.
Yalnýzlýk Duygularýnýn ve Baþetme Yöntemlerinin
Ýntihar Davranýþý ile Ýliþkisi
Araþtýrma örneklemindeki intihar düþüncesi ve giriþimlerinin sýklýðý Eskin (1999) tarafýndan yayýnlanmýþtýr. buna göre geçtiðimiz son oniki ay içerisinde
kendini öldürmeyi düþünenlerin oraný %25.7 olarak ve
kendini öldürmek için giriþimde bulunanlarýn oraný
ise %4.6 olarak bulunmuþtur.
Kendini çok yalnýz hissettiði anlarýn olduðunu
söyleyen öðrencilerin %33.3’ü geçtiðimiz yýl içerisinde
kendini öldürmeyi düþünmüþtür. Bu oran kendini yalnýz hissetmeyenlerin arasýnda %14.7’dir (x2(1) =
36.68, p<0.0001). Benzer þekilde kendini çok yalnýz
hissettiði anlarýn olduðunu söyleyenlerin %6.1’i intihar giriþiminde bulunduðunu söylerken bu oran
yalnýzlýk çekmiyorum diyenlerin arasýnda %2.2’dir
(x2(1) = 6.93, p<0.01). Yalnýzlýk çektiðim anlar oluyor diyenler gelecekte intihardan ölme olasýlýklarýný
(Ort. =1.97) yalnýzlýk çekmiyorum diyenlerden (Ort. =
1.53) daha yüksek görmüþlerdir (t(830) = 6.23,
p<0.0001).
Geçtiðimiz sene içerisinde kendini öldürmeyi düþünenlerin UCLA yalnýzlýk puanlarý (Ort. = 8.04) düþünmeyenlerinkinden daha yüksek (Ort. = 7.61) olarak
bulundu (t(922) = 2.77, p<0.01). Ayný þekilde intihar
giriþiminde bulunanlarýn yalnýzlýk puanlarý (Ort. =
8.739) giriþimde bulunmayanlarýnkinden daha yüksek (Ort. 7.67) olarak bulundu. (t(922) = 3.18,
p<0.01). Öðrencilerin gelecekte intihardan ölme
olasýlýklarýný deðerlendirmeleri ile yalnýzlýk puanlarý
arasýndaki iliþki anlamlý (r = 0.14, p<0.0001) olarak
bulundu.
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Kendini çok yalnýz hissettiði anlarýn olduðunu
söyleyen öðrencilerin yalnýzlýk duygularýyla baþetmek
için kullandýklarý yöntemlerle intihar davranýþý
arasýnda iliþki olup olmadýðý kay-kare ve t-testi yöntemiyle incelendi. Yalnýzlýkla baþetmek için sigara/içki
içen öðrenciler arasýnda geçtiðimiz sene içerisinde
kendini öldürmeyi düþünenlerin oraný (%7.5) düþünmeyenlerinkinden (%2.6) daha fazlaydý (x2(1) = 7.29,
p<0.01). Yalnýzlýkla baþetmek için aðladýðýný belirten
öðrenciler arasýnda kendi öldürmeyi düþünenlerin
oraný (%17.7) düþünmeyenlerinkinden (%9.2) daha
fazlaydý. (x2(1) = 8.60, p<0.005). Yalnýzlýkla baþetmek için düþünme/ hayal etme yöntemini kullananlar
arasýnda geçtiðimiz sene içerisinde kendini öldürmek
için giriþimde bulunanlarýn oraný (%52.9) düþünmeyenlerinkinden (%31.6) daha fazlaydý (x2(1) =
6.56, p<0.05). Yalnýzlýkla baþetmek için aðlayan
öðrenciler gelecekte intihardan ölme olasýlýklarýný
(Ort. = 2.23) aðlamayanlardan (Ort. = 1.91) daha
yüksek deðerlendirdiler (t(517) = 2.24, p<0.05).
Yalnýzlýkla baþetmek için baþkalarýyla iliþki arayanlar
gelecekte intihardan ölme olasýlýklarýný (Ort. = 1.85)
aramayanlardan (Ort. = 2.09) daha düþük gördüler
(t(518) = -2.62, p<0.01).
TARTIÞMA
Lise öðrencisi ergenler arasýnda yalnýzlýk duygusu,
baþetme yöntemleri ve yalnýzlýðýn intihar düþüncesi
ve giriþimi ile olan iliþkisini irdeleyen bu çalýþma
gençler arasýnda yalnýzlýk duygularýnýn sanýldýðý gibi
oldukça yaygýn olduðunu gösterdi. Örneðin “Kendinizi
çok yalnýz hissettiðiniz anlar oluyor mu?” Sorusunu
araþtýrmaya katýlan öðrencilerin %65’i evet oluyor
diye yanýtladý. Ayrýca UCLA yalnýzlýk ölçeði üzerinde
öðrencilerin %33’ünün ortalamanýn üzerinde ve yaklaþýk %20’sinin de ortalamanýn bir standart sapma
üzerinde puan aldýklarý gözlendi. Bu yüzdeler yalnýzlýk duygularýnýn ergenlik arasýnda ne kadar yaygýn
olduðunu göstermekte ve konuyu deðiþik açýlardan
inceleyen çalýþmalara gereksinim olduðuna iþaret
etmektedir.
Daha önce de denildiði gibi yalnýzlýk duygusu belki de
insan olmanýn olmazsa olmaz koþullarýndan biridir.
Herkes hayatýnda zaman zaman yalnýzlýk duyar,
önemli olan bireyin bu duygu ile nasýl baþettiðidir. Bu
çalýþmanýn sonuçlarý ergenlerin yalnýzlýkla baþetmede
dört stratejiyi sýklýkla kullandýklarýný ortaya çýkardý
(Tablo1). Bunlar sýrasýyla edilgen etkinlikler, iliþki
arama, kendini etkinleþtirme ve okuma-ders çalýþmadýr. Bu yöntemler ABD’li ergenlerde yapýlan çalýþ9

ESKÝN M.

malarýn bulgularýyla büyük bir benzerlik göstermektedir (Moor ve Schultz 1983, Woodward ve Frank 1988,
Roscoe ve Skomski 1989).
Ergenlerin yalnýzlýk duygusundan kurtulmak için kullandýklarý yöntemlerin UCLA yalnýzlýk puanlarýyla
olan iliþkisine bakýldýðýnda iki tanesinin istatistiksel
düzeyde anlamlý iliþki gösterdiði gözlemlendi. Buna
göre yalnýzlýktan kurtulmak için okuma-ders çalýþmayý tercih eden öðrencilerin bu yöntemi kullanmayanlardan daha yalnýz olduklarý gözlendi. Büyük
bir olasýlýkla bu tür tek baþýna yapýlan etkinlikler
insanlarýn yalnýzlýk duygularýný azaltacaðý yerde daha
da arttýrmaktadýr. Baþka bir olasýlýkla yalnýzlýk çeken
insanlar daha da kendi kabuklarýna çekilmekte ve tek
baþýna yapýlan etkinliklere baþvurmaktadýrlar. Benzer
þekilde Roscoe ve Skomski de (1989) yalnýz ergenlerin
okuma-ders çalýþma-mektup-günlük yazma gibi yöntemleri yalnýzlýkla baþetmede baþkalarýyla iliþkiye
girmeye çalýþan öðrencilerin böyle yapmayanlara göre
daha düþük yalnýzlýk puanýna sahip olduklarý bulundu. Bu iki bulgu birlikte ele alýndýðýnda bir çok araþtýrmacýnýn da vurguladýðý gibi yalnýzlýk duygularýnýn
arkasýnda yatan nedenin sosyal beceri eksikliði
olduðu düþüncesi kuvvetlenmektedir.
UCLA yalnýzlýk puanlarý açýsýndan karþýlaþtýrýldýðýnda
kýzlar ve erkeklerin arasýnda anlamlý bir fark olmadýðý
gözlendi. Bu bulgu bir çok çalýþmadan elde edilen bulgularla uyum içindedir (Moore ve Schultz 1983,
Roscoe ve Skomski 1989, Russell ve ark. 1980, Brage
ve ark. 1993, Woodward ve Frank 1988) ancak Ouellet
ve Joshi (1986) erkeklerin kýzlardan daha yalnýz
olduðunu bulmuþlardýr. Buna karþýn “Kendinizi çok
yalnýz hissettiðiniz anlar oluyor mu?” sorusuna
erkeklerden çok kýzlar evet oluyor yanýtýný verdiler. Bu
çalýþmanýn bulgularý doðrultusunda Brennan’ýn da
(1982) belirttiði gibi ölçek kullanýlarak yapýlan çalýþmalar iki cinsiyet arasýnda fark bulunmazken,
katýlýmcýlara yalnýzlýk hissedip hissetmedikleri sorulan çalýþmalar kýzlarýn erkeklerden daha çok yalnýzlýk
çektiðini göstermektedir. Bunun nedeni büyük bir
olasýlýkla yalnýzlýk sözcüðünün her iki cinsiyet açýsýndan taþýdýðý anlamla iliþkili olsa gerek. Güç, kuvvet ve
kararlýlýkla tanýmlanan erkeklik cinsel rolü doðrultusundan erkekler yalnýzlýk, üzüntü, hastalýk gibi
kendi cinsel rolüne öznel tehdit sayýlabilecek duygu
durumlarýný bilinçli veya bilinçsiz bir þekilde ya
unutuyor yada tamamen savunmacý bir biçimde inkar
ediyor olabilirler.
Bu çalýþmada da yetiþkinlerde olduðu gibi ergenler
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arasýndaki yalnýzlýk duygularýnýn da hem intihar
düþüncesi hemde giriþimi ile iliþkili olduðu gözlemlendi. Ýntihar düþüncesi ve giriþimine ve intihardan
ölme olasýlýðýný yüksek görmeye, kendini çok yalnýz
hissettiði anlarýn olduðunu söyleyen öðrenciler
arasýnda böyle hissetmeyen öðrencilere oranla daha
sýk rastlandý. Benzer þekilde intihar etmeyi düþünen
ve giriþiminde bulunan ergenlerin yalnýzlýk ölçeði
üzerinde göre daha fazla yalnýzlýk çektiði saptandý. Bu
çalýþmanýn bulgularý diðer ülkelerde yapýlan çalýþmalarýn bulgularý ile uyum içindedir. Örneðin Peck
(1981) intihar eden ergenler arasýnda “yalnýzlar” diye
bir alt grubun varlýðýndan söz etmektedir. Wenz
(1979) gençlerin yaþýtlarýyla yeterli iliþkisi olmamasýný güçlü bir intihar risk etmeni olarak görmektedir. Bu doðrultuda Flaherty (1983) yetiþkin tutukevlerinde kalan gençler arasýndaki intihar oranýný
12.3/100.000 olarak bulurken bu oranýnýn çocuk ýslah
evlerinde kalan ergenler arasýnda yalnýzca
1.6/100.000 olduðunu bulmuþtur. Benzer þekilde
Roberts ve Chen (1995) ABD’li ergenler arasýnda yalnýzlýðýn intihar düþüncesi ile iliþkili olduðunu bulmuþlardýr.
Yalnýzlýk ve baþetme yöntemlerinin intihar davranýþýyla iliþkisi düþünüldüðünde yalnýzlýkla baþetmede
hangi yöntemlerin intihar davranýþýna karþý bireyi
koruyucu etkisinin olduðu önem kazanmaktadýr.
Çalýþmanýn sonuçlarý bu baðlamda deðerlendirildiðinde insanlarla iliþki kurarak yalnýzlýðýyla
baþetmeye çalýþan öðrencilerin gelecekte intihardan
ölme olasýlýklarýný daha düþük deðerlendirdiklerini
gösterdi. Yukarýda da deðinildiði gibi yalnýzlýkla
baþetmede ayný yöntemi kullanan öðrencilerin daha
düþük yalnýzlýk puanýna sahip olduklarý saptandý. Bu
iki bulgu göz önüne alýndýðýnda yalnýzlýk çekenlere
verilecek psikolojik yardýmýn hem insanlararasý iliþki
kurmaya teþvik edici hem de gerekli sosyal becerileri
kazandýrmaya yönelik olmasý gerektiði ortaya çýkmaktadýr.
SONUÇ
Sonuç olarak bu çalýþma yalnýzlýk duygusunun lise
öðrencisi ergenler arasýnda tahmin edildiði gibi
oldukça yaygýn olduðunu gösterdi. Çalýþma ergenlerin
edilgen etkinlik, iliþki arama, kendini etkinleþtirme,
okuma-ders çalýþma ve düþünme-hayal etmeyi yalnýzlýk duygularýndan kurtulmak için sýklýkla kullandýklarýný ortaya koydu. Yalnýzlýklarýndan baþkalarýyla
iliþkiye geçerek kurtulmaya çalýþan öðrencilerin bu
stratejiyi kullanmayanlardan yalnýzlýkla baþetmede
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daha baþarýlý olduklarýný göstermesi yalnýzlýk çeken
ergenlerce bu tür yöntemleri kullanmalarýnda yardýmcý olunarak verilecek danýþmanlýk hizmetlerinin
(Örneðin sosyal beceri kazandýrma gibi) baþarýlý olacaðýný göstermektedir. Diðer yandan bu çalýþma
yalnýzlýk duygularýnýn intihar davranýþý gibi ciddi ruh
saðlýðý sorunlarýyla iliþkisini göstermektedir. Ancak

bu çalýþmada gösterilen iliþkilerin bir büyük þehirdeki
lise öðrencisi ergenler arasýnda olmasý bulgularýn
sadece iliþkisi olmasý herhangi bir nedensellik iliþkisi
olarak algýlanmamasý gerektiðinin altýný çizmektedir.
Tüm bunlar ve diðer nedenler gözönüne alýndýðýnda
gençler arasýnda yalnýzlýk konusunda baþka çalýþmalara gereksinme olduðu açýktýr.
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