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Bu ar;ı~tırmada, üniversite öğrencilerinin yalnızlık duygul<ırınm ki~isel ve sosyal 

özellikleri ve ö1kc eğilimleri açısından farklılaşıp i~11-klılaşmadığının incelenmesi 

amaclamnıstı r. 
' ' 

Bu ar,ı~tırnıacb, ün i versİk öğrencilerinin yalnızlık duygularının ki~isel \c Slısyal 

ö:;,cllikkri ve ölle eğilimleri aı;ısınclan f~ırklılaşıp Lırklı!~!şıııadığıııııı iııc .. ·IL·ııııw~i 

amaçLınmışlır. 1\raştırmanın verı grubu 2003<:~0U-t gii; LliiııcıııiııdL· .\ıı~ıdPiu 

Üniversitesinde öğretim gören 578 öğr~.::nciclcn oluşımışıur. .\raşıırm~ıda: iiğ.rL·ncikriıı 

yalndık duyguları Demir (1990) tarafından Türkı;e·y·c uyarlanan --L !Cl.!\ Yalıılilık 

Ölçeği'', öfl:c eğilimleri Özer (1994) tarafından Türkçe "ye uyarlanan ··Durum! u k 

SUrekli Öfke İ1:aclesi Ölçeği" ve sosyodemografik özellikleri de araşıırmacı taraf'ından 

gcli~tirilcn kijisel bilgi fonnu ile toplarımışllr. 

Vcrikriıı istatistiksel analizleri SPSS 10 for Windcms paket programı yardımıyla 

yapılmıştır. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar arası t testi w tck )linlli \'~ıryans 

analizi uyguLıııını]tır. Varyansların honıojcnliğiniıı k<Jnlıülii l.cv._·ııe ksli ilc 

ger~~ekk.)Lirilmiştir. Varyans analizi sonucunun anlamlı buiunduğu durumLırd~ı. lukcy

HSD testi uygulanmıştır. Tüm istatistiksel çözümlcın,:kr ıçın önemlilik dii/e\ i .()) 

olarak alınmıştır. 
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Bulgular incelendiğinde: kişisel özellikler ile ilgili değişkcnlenkn cinsiyL'lL' giirc. ~;:·rkek 

öğrencilerin, kızlardan daha fazla yalnızlık duygusu y~ış~ıdıkLm giirlilıııl'ıştCır. 

Öğrencilerin yalnızlık duygularının sınıf düzeyleri. barınma durumları. intL'rncti 

kullanma nedenlerine göre dcğişmediği bulunmuştur. Kendini bcğcnnıcleri. 

yaşamlarından memnuniyetleı-i ve gelecek ile ilgili düşünceleri açısından öğrencilerin 

yalnızlık d uygularının üırklılaştığı bulunmuştur. Öğrenci leri n. k enel i ni beğenmeyen leri n 

bcğencnb·clcn. yaşamlarından memnun olmayanların olanlardan ve geleceklerinin kötü 

olacağını LllişCıncnlcrin iyi olacağını düşüncnlerdcn. yalnızlık duygularının daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. 

Sosyal ÖZL'Iliklerle ilgili değişkenlcrden. anne ve babaLıri)Lı ul~m ilişkileri. sc,gilisi 

olma dunımları. arkadaşlık ilişkilerini başlatma ve sürcli'ırmc durumlar;. :-~ışadıkları 

sorunları paylaştı!darı kişiler ve bir zor! u k karşısında göstercl i k leri tc pk i ler yi1n Cı nden 

öğrencileri n yalnızlık duygularının değiştiği bulunmuştur. Öğn:nc i k ri n. anne \'L' 

babalanyla ilişkilerinde sorun yaşayanların yaşamayani ardan. sevgilisi olma\ anların 

olanlardan, arkadaşlık ilişkilerini başlatma ve sürdürmeele ba~arısı;.ların ba~arı! ılardan 

yalnızlık duygularının daha fazla olduğu bulunmuştur. Yaşadıkları sorunları 

paylaştıkhırı ki~ikr bakımından, yalnızlık duygusu yüksek olan öğrencilerin destck 

almak istcyip ek a!amadık!arı ve bir zorluk karşısında gösterelikleri lt'pkikr yönünden 

ise yaşadıkltırı sorunlarını çevrelerinden gizlcclikleri bulunmu~tur. 

Öllc eğilimlerine açısından sürekli ölkc eğilimleri. iill~cyi içte !utma \C kontrol 

etmelerine göre öğrencilerin yalnızlık cluygu!arırıa bakı!dığınd~ı. dnlcını!ı l~ırklılıkl~ır 

bulunmuştur. Sürekli öil.e düzeyleri yüksek olan öğrencilerin. orta \C dl'ıştik cllilc\(k' 

olanlardan. öllcyi içte tutma düzeyleri yüksek olanların ort~ı ve düşük dl'ı;n de 

olanlarcbıı. öJl.eyi kontrol etme düzeyi düşük olanlmııı orta ve yüksek düzeyde 

olanlardan dalıa Lızla yalnızlık duygusu yaşadıkları bulunmuştur. ÖJteyi dı~la tutnı~ı 

açısından bakılelığında yalnızlık duygularının değişmedİğİ bulunımışlur 

Araştırnı:ıd;ın elde eelilen bulgular, daha önce yapılmış çalışmalarla birlikte 

yonımbıııHş n: Psikolojik Danışma ve Re!ıhcrlik ;ıLınıvla i!i~kikmlirilcrck 

tartışıinıı~i.ır. 
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The purposc of this study was to investigate \Vhetlıer loneliness feelings or LII1İ\\.TSİl! 
stuclents change according to personal and social characteristicts. trait of anger and 

anger cxpression levcls. 

The d<ıtı \\<h obtained from a total of 578 Anaciolu Universly students from ecıclı of fo ur 

grades in ıhL' study. The loncliness Ceclings of the subject \\ere assessed hy l ('1 .. \ 

Lonelincss Scalc and anger lcvcls or subject \\CI"L' L'.\~ııııiııul h: ll1C<IIlS \lı· :\ııgl'l' 

E:-.: press i on Stylcs Scale. A personal information rom:. \\hi c lı \\as dc\clopcd h~ ı he 

researclıer. was used in order to collcct the data relatcd to the inclepcııdcnt \·ariabks or 
the studv. 

Statistical aııalvses of the data wcre done bv usin~ "SPSS 1 O for '' indows ... For the -' . ~ 

analyscs of data, t test tür independent groups and one-\\ay ANOVA were conductccl. 

The control of the homogeneity of the variances in the analyses was coııducted b\· 

Levenc test. Tukey-HSD test was conducted when the results of ANOVA \vere 

sigııific<ml. SigııiJicancc !eve! was takcn as .05 for all st.ıtistical analyses. 

1\ 



When the finding wcre examined, loneliness feelings of males wcre found signi licantl:r· 

lıiglıcr than those tıf Ceıııaks. When the loı1l'Iİness kL'iİngs ni' university studcnts 'Acı-c 

compareel in tcrm of classes. residcnces. reasons lı!' inkrnct us~ıgL'. sıgııi lic~ınt 

differcnccs were not obtained. Loneliness feelings nf unin:rsity students. who do not 

!ike tbcmselvcs, not satisfıcd with their own life and pessimistic about thcir futurc wcrc 

higher than those liking themselves, satisfıed with thcir own life and optimistic about 

thcir ftıtıırc. 

Signii!Gıııt diffcrcııces wcre found in term of lonclincss rcclings or university students 

according to social characteristics such as their rclationship V\ ith thcir parcııts. having a 

clatc. sclf-pcrception of initiating and maintenance of peer rclationship. iııclivicluals they 

share thcir problcms and their reactions in to clifficultics. 

Loncliness tl=dings of university student having a problem \\ith their parents \\ere 

highcr than those who do not have any problem with tlKİr pments. llıL' luııcliııess 

fcelings wcrc also high with the university stuclent without a datc. and \\ho \\ere 

unsucccssl'ul in initiating and maintening pcer rclationship thun those \\ith a du!L' aııd 

who \Vcrc succesful in initiating and maintening peer relatiuııship. 

Siniflc~ınt cliffcrences were found in term of loneliness feclings of university stucknts 

according to the anger expression styles anel internalization and control ur anger. 

Whcreas the rclaıionship between subject lonelincss Ccelings anel extcrmıli;.aıion aııger 

not signi licant. 

The result wcrc discussecl ın terms or the rclatiunslıip ktcır~ıturc rL·Iated \\i ılı tlıL· 

variables. Some İnıportant implications for the guidance or couıı:;eling Jrea \\ere 

cliscussccl anel recommendations were ımıele for future rcscarch. 



JÜRİ VE ENSTİTÜ ONA YI 

Nihai BIYIK'ın, "Üniversite Öğrencilerinin Yanlızlık Duygularının Kişisel ve 
Sosyal Özellikleri, Öfke Eğilimleri Açısından incelenmesi" başlıklı tezi 
0310912004 tarihinde, aşağıda belirtilen jüri üyeleri tarafından Anadolu 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri 
uyarınca Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Programı 
yüksek lisans tezi olarak değerlendirilerek kabul edilmiştir. 

Adı-Soyadı İmza 

Üye (Tez Danışmanı) : Yard.Doç.Dr. Sibel TÜRKÜM 

Üye : Yard.Doç.Dr. Esra CEYHAN . <::l'A'S::?f.v .. 

Üye : Yard.Doç.Dr. DilekERBAŞ QP-~-- ~~kc0 

Prof.Dr. İlknur KEÇİK 
Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü 



ÖN SÖZ 

Değerli hocalarım. sayın Prof. Dr. Gürhan Can. Yard. Do<; Dr. Aykut Ceyhan. Yard. 

Doç Dr. Esra Ceyhan ve ara~tırmamın her a~anıasında yardımlarını gördLiğüın daııı~nı<ııı 
hocaııı Yard. Doç Dr Sibel Türklim'c tqekkürlcriıııi suıı,ırıııı. 

Yüksek lisans eğitimim ve tez çalışmamda pek çok kişinin desteği olmuştur. Yüksek 

lisans eğitimim boyunca çalışmalarıma sabırla destek veren Eşim Metin 13ıyık \'C 

Oğlum Orkun Bıyık'a teşekkür ederim. Her zaman ve her konucia bana yardımcı olan \'C 

kararlarımı destekleyen annem, babam ve kardeşlerime teşekkür ederim. 

Tez çalı~maııı boyunca benden yardımlarını esirgemeyen Psik. Bahriye Yemenici. Uzııı. 
Sos. Çal. Ayşe Kızılta~. Öğr. Grv. Ay~en Sarıyer. Ar~. Grv. Yıldız Kurtyılmaz ve 

Türkan 1\kyol'a teşekkürlerimi sunarım. 

Eskişehir, Eyllil 2004 

!\ihal BlYll( 

VI 



İÇİNDEKİLER 

Sayfa No 

ÖZE'I'................................................................................................................... ıı 

ABSl'R/\(''f......................................................................................................... ,,. 

ÖNSÖZ................................................................................................................. ,.ı 

ÖZGE(:!VIİ>)......................................................................................................... ,·ıı 

İÇİNDEh:.iLEI{.................................................................................................... \lll 

l,ABLOLAH. LiSTESi........................................................................................ :-.:ııı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ı.o.c; iH.i~>·· ................................................................................................................ . 

1.1. ;\nıa\:................................................................................................................ ::ı 

1.2. ;\!ı ,\ııı~ıçlar..................................................................................................... :-ı 

I .3. Öııcnı............................................................................................................... 7 

1.4. Sıımlılıklar....................................................................................................... ll 

1.5. 'Luıırnlar.................................................................................... ............. ... . 1 1 

İKİNCİ BÖLÜM 

2.0. İLGİLİ YA Y!NLAR 

2.1. Yalııızlıl.;. Duygusu. 

2.1.1. Y :ılnızlık Duygusunun Tanımı....................................................................... 1.3 

2.1.2. Y:ılnızlık Duygusunun Çeşitleri................................................................ 16 

2.1.3. y,ıını:dık Duygusunun Nedenleri................................................................... 17 

~~.I A. '/~dm;,lık Kavramına iliskin Kuramsal YaklasıınLır .................... .. 
1 ; 

1lJ 

2.1.5. Yalnızlık Duygusuyla Başa Çıkma ........................................................ . ')> 

2.1.6. Yalmzlık Duygusuyla İlgili Araştırmalar ...................................................... . 

2.2 Öfke Duygusu 

2.2. I. Ölkc Duygusunun Tanımı......................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .... ...... .... .. .. .. _-;-ı 

2.2.2. Öflc Duygusunun Nedenleri ............................................... . 

VIII 



2.2.3. (Hl.enin İ fade Ediliş Biçimleri ............................................ \........................... :ı 7 

2.2.3. Öll;.c Kavramına İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar............................................. .:1-0 

2.2.4. ÖJl.e Duygusuyla Başaçıkma......................................................................... 43 

2.2.5. Ölke Duygusuyla İlgili Araştırmalar.............................................................. 4 ~ 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.0. YÖNTEM 

3.1./\ra~tırma rvıockli ..................................................... ····································· 
..j.<j 

3 .2. V eri (!rubu ........................................................................................................ . 

3.3. Veri Toplama Araçları ...................................................................................... . 50 

3.3.1. Yalnızlık Ölçeği UCLA ........................................................................... . 51 

3.3.2. Durumluk Sürekli Öfl;.e Ölçeği SÖÖTÖ ................................................. . 

3.3.3. Kişisel Bilgi Formu .................................................................................. . 

3.4.Vcrilcrin Toplanması. ........................................................................................ . 54 

.., ') ,, ·ı . ç·· .. .. y ı .)._. 'crı crın ozumu ve orum anması. ................................................................ . 54 

DÖRDÜNCÜ BÖLf:~'I 

4.0. BULGULAR 
4.1. Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Duygularına İlişkin B.:tiınlcyici 

İstatistikler. ............................................................................................ . 

4.2. Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Duygularının Ki~iscl Özelliklerine Ciörc 

incelenmesine İlişkin Bulgular........................................................................ )) 

4.2.!. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre \' alnızlık Puaniarına 
56 

İli~kin Bulgular ........................................................................................ . 

.+.2.2. Ciniversite Öğrencilerinin Sınıtlarına Göre Yalnızlık Puaniarına 

ilişkin Bulgular......................................................................................... 57 

4.2.3. Ciniversite Öğrencilerinin Akademik Başmılarına (liin: Y<llnı;lık 

Puaniarına İlişkin Bulgular..................................................................... 5S 

4.2.4. Oni\·ersitc Öğrencilerinin Barınımı Türkrinc (1\iı\: Y<ılııı;lık 

Puaniarına İlişkin Bulgular................................................................ )L) 

IX 



4.2.5. Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Nedenierine (iiire 

Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular. .................................................... . 
(ı() 

4.2.6. Üniversite Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanma Uurumların'ı 

Göre Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular.............................................. cı2 

4.2.7. Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Beğenmelerine Göre 

Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular ........... ............ ....... .. . .. .. .. .. ....... .. .. .. 63 

4.2.8. Üniversite Öğrencilerinin Yaşamlarından Mcnınuniyetlerine Clöre 

Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular....................................................... 6-J. 

4.2.9. Onivcrsite Öğrencilerinin Gelecek İle İlgili Beklentilerine Göre 

Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular. ............................................. . (ı5 

4.3. lJniversitc Öğrencilerinin Yalnızlık Duygularının Sosyal Özelliklerine Ciiin.: 

İncclcnıncsine İlişkin Bulgular .......................................... . (ı 7 

4.3.1. Üniversite Öğrencilerinin Anneleriyle İlişkilerinde Sonııı Yaştımd 

Durumlarına Göre Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular......................... (ı 7 

4.3.2. Üniversite Öğrencilerinin Babalarıyla İlişkilerinde Sorun Yaşama 

Durumlarına Göre Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular. ............... . 

4.3.3. Üniversite Öğrencilerinin Sevgilisi Olup Olmamalarına (!öre Y~ılnı;lık 

Puaniarına İlişkin Bulgular ................................... ..... .. .. .... ... . .... ........ .. .. .. 69 

4.3.4. Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkilerini Başlatma Durumlarına 

Göre Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular.... ...................................... 69 

4.3.5. Cini\crsite Öğrencilerinin Arkada:;;lık İlişkiL·riııi S['ırd['ımıc 

Durumlarına Ciön~ Yalnızlık Puaniarına ilişkiıı Bı.ılt:uLır. ................ . 70 

4.3.6. Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar Karşısında Destck 

Aldıklan Kişilere Göre Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular................. 71 

4.3. 7. O niversite Öğrencilerinin Bir Zorluk Karşısında Ciösterdiklcri 

Tepkilerine Göre Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular ......................... . ~-, 

/ _) 

4.4. Üniversite Öğrencilerin Yalnızlık Duygularının Ötl;e E~~ilinıleriııc Ciörc 

incelenmesine İlişkin Bulgular.......................................................................... 76 

4A.l.Ünivcrsite Öğrencilerinin Sürekli Öile Düzeylerine Ciörc Yalnızlık 

Pu~ınlarına İlişkin Bulgular........................................................................ 76 

4..-1-.:2. C' ni versite ÖQrcnci leri ni n Ö lke\ i D ısa V urma DLıA·\ leri ııc (iii re 
.._ .. ı -

Yalnızlık Puaniarına İlişkin Bulgular. ..................................................... . 
7K 



4.4.3.Üniversite Öğrencilerinin Öfl(eyi içte Tutma Düzeylerine Göre 

Yalnızlık Puaniarına İli~kin Bulgular..................................................... . ]<) 

4.4.4. Üniversite Öğrencilerinin ÖH~eyi Kontrol l·:tme lXIIeylerine Cii'ıre 

Yalnızlık Puanlarımı İli~kin Bulgular....................................................... ~ 1 

BEŞİNCi BÖLÜM 

5.0. TARTIŞMA VE YORUM 

5 .1. Öğrencilerin Yalnızlık Duygularının Kişisel Özelliklerine Göre 

KJr~ıla~tırılmasına İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu ...................... .. 

5. ı. ı. Öğrencilerin Yalnızlık Duygularının Cinsiyete Göre Kaqıla~tırılmasına 

İli~kin Bulguların Tartışma ve Yoruımı........................................................... ~-1-

5.1.2 Öilrcncilcrin Yalnızlık DuvQu!arının Sınınarına Ciiirc K~ırsılastırılmasına 
L r L i 1 

İli~kin BulgularınTartışma ve Yorumu........................................................... ~) 

5.1 .:ı Öilrcncilerin Yalnızlık DuvQularının Akademik n:ısarıl<ırın:ı C liirc 
~- -' ...... ~ 

Karşılaştırılmasma İlişkin Bulguların Tartı~ma ve Yorumu........................... X h 

5.1.4 Öğrencilerin Yalnızlık Duygulannın Barınma Durumlarına Göre 

Karşılaştırılmasma İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu........................... 86 

5.1.) Öğrencilerin Yalnızlık Duygularının Sigara ve :'\!kol Kullanma 

Durumlarına Göre Karşılaştırılmasma İlişkin Bulguların TartışmJ \'C 

'{oruınu............................................................................................................ ~7 

5.1.6 Öğrencilerin Yalnızlık Duygularının İnternet Kullanma Nedenlerine Göre 

K:ır~ıla~tırılıııasına İlişkin Bulguların Tartı~ma w '{lmımu ..... 

5. 1.7 Üğn:ncikrin Yalnızlık Du;. guLırınııı 

Ya~anıLırından tvlcmnun Olmaları \'C ()ckcck lk ilgili lh:kkııtikı·iııL' Cii'ır-.· 

Karşılaştırılmalarına İlişkin Bulguların Tartı~ma \'<.? y·urumu .............. . 

5.2. Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Duygularının Sosyal Özelliklerine 

Göre Karşılaştırılmalarına İlişkin Bulguların Tartı~nıa \'C Y uruımı................... ~l) 

5.2.1 Öğrencilerin Yalnızlık Duygularının Anne \'t Babalarıyla İli~kilcrindc 

Sorun Yaşama Durumlarına Göre Karşılaştırılmalarına İlişkin Bulguların 

Tartışn1a ve Yoruınu............................ ..... ............. ... .. ..................... .... ...... ...... 90 

XI 



5.2.2 Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkilerini Başlatma ve Sürdürme Durumıarın~i 

Göre Karşılaştırılmalarına İlişkin Bulguların Tartışına ve Yorumu.............. 90 

5.2.3 Öğrencilerin Yalnızlık Duygularının Sevgilisi Olup Olmamalarına Göre 

Karşılaştırılmalarına İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu......................... 92 

5.2.4 Öğrencilerin Yalnızlık Duygularının Yaşadıkları Sorunlar Karşısıııdd 

Destck ;\ldıQı Kisilcrc Göre Karsıla-.:Lırılmalarıııa Iliskin lhı!Lı,ularııı ..... , ' y \ ........ 

T~ırtışıııa ve Yorumu........................................................................................ LJ2 

5.2.5 Öi:!,rcncilcrin Yalnızlık Duyf2.ularının Ya-.:adıkları Surunlar Karsısında ....... ...... y 1 

Gösterdikleri Tepkilerine Göre Karşılaştırılmalarına İlişkin Bulguların 

Tartışma ve Yorum u....................................................................................... lJ 3 

5.3. Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Duygularının Öllc Eğilimlerine Cllire 

Karşılaştırılmasma İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu.............................. 9--t 

ALTINCI l3ÖLÜM 

6.0. SONUÇ \ 1E ÖNEH.İLEH.................................................................................... lJ6 

EI(LEH........................................................................................................................ ı !J ı 

KA YNAI<(:r\.............................................................................................................. 1 tJh 

XII 



TABLO LAR Lİ S TES İ 

Tablo Sayfa 
].Üniversite Öğrencilerinin Fakülte ve Sınıflarına Göre Dağılımı....................... 50 

2 .. Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Duygularına İlişkin Betimleyici 55 

İstatistikler. ..................................................................................................... . 

3.Üniversitc Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Yalnı;lık PuanLırmın 

Ortabnı<ıları. Standart Sapmaları vet testi ..................................... . :)(ı 

4.Ünivcrsite Öğrencilerinin Sınıflanna Göre Yalnızlık Puanlarının Ortalama \C 

Standart Sapn1aları.................................................... ............ ........ ..... ........ ... .. .. 5 7 

5.Üniversite Öğrencilerinin Sınıt1arına Göre Yalnızlık Puaniarına Uygulanan 

Varyans Analizi Sonucu.................................................................................... 57 

6. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başaniarına Göre Yalnızlık Puanlarının 

Ort:ılaıııa ve Standart Sapmaları ...................................................................... . 

7. Ünin.Tsite Öğrencilerinin Akademik Başaniarına Göre Yalnızlık Puaniarına 

Uygulanan Varyans Analizi Sonucu................................................................. )C) 

8. Ünin:rsilL Öğrencilerinin Barınma Türlerine Göre Yalııı;lık Puanlarının 

Ortalama ve Standart Sapmaları....................................................................... )LJ 

9. Üniversite Öğreı1eilcrinin Barınımı Türlerine Göre Yalıılilık Puaniarına 

Uygulanan Varyans Analizi Sonucu.................................................................. 60 

ı o. Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Necknlcrinc Göre Yalnı1.lık 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları.................................................... 61 

ı ı. Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Nedenlerine (]öre Yalnızlık 

Puaniarına Uygulanan Varyans Analizi Sonucu.............................................. 61 

12. Ünivcrsik Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanma Durumlarına (}öre 

'{alnızlık Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları................................... 62 

13. Ün İ\ ersilc Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanma Durumlarına Ciörc 

'ı'a!nızlık Puaniarına Uygulanan Varyans Anali;:i Sonucu............................. 6.1 

xııı 



14. Üniversite Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanma Dunımların~ı (iörc 

Yalnızlık Puanlarının Kar~ıla~tırılmasına İli~kin TukL·:-IISJ) l~sti 

Sonucu.......................................................................................................... (ı.) 

15. Üniversite Öğrencilerinin Kendini Beğenmderine Göre Yalnızlık 

Puanlarının Ortalamaları, Standart Sapmaları ve t testi........................... (ı4 

16. Üniversite Öğrencilerinin Yaşamlarından Memnuniyetlcrine Göre Yalnızlık 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları ve t test i.................................... h:" 

17. Üniversite Öğrencilerinin Gelecek ile İlgili Beklentilerine Göre Yalnızlık 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları................................................... 65 

18. Üniversite Öğrencilerinin Gelecek İle İlgili Beklentilerine Göre Yalnızlık 

PuaııLmııa l 1 yguLıııan Varyans ;\nalizi Sonucu.................... ........ ............ (ı(ı 

19. Ciciecek İk İlgili Beklentilerine Göre Ycılnızlık Puaııl~ırıııııı 

Karşıla~tırılmasına İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu..................................... 66 

20. Üniversite Öğrencilerinin Anneleriyle İlişkilerinde Sorun Yaşama 

Durumlarına Göre Yalnızlık Puanlannın Ortalamaları. Standart Sapımıl<ırı 

vet testi............................................................................................................ (ı 7 

21. Üniversite Öğrencilerinin Bababrıyla İlişkilerinde Sorun Ya~aına 

Durumlarına Göre Yalnızlık Puanlarının Ortalamaları ve Standart 

Sapnıaları vet testi.......................................................................................... 6X 

22. Ünin~rsitc Öğrencilerinin Sevgilisi Olup Olmaınalarına (}öre '{a]nızlık 

PuanLırıııın Ortalamaları. Standart Sapmalarıvet testi.................................. (ı(J 

23. Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık lli~kilcrini Ba~latma Durumlarına 

Göre Yalnulık Puanlarının Ortalamaları. S tandan Sapmaları \c l testi.......... 7U 

24. Üniversite Öğı'cncilcrinin Arkadaşlık İli~kilcrini SürdLirrnc DunımLırııı~ı 

Göre 'ı'<ılnızlık Puanlarının Ortalamaları. Standart Sapmal~ırı \C ttcsti.......... 7\l 

25. Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar Kar~ısında Destck :\ldığı 

Kişilere Göre Yalnızlık Puanlannın Ortalama ve Standart Sapmaları............ 71 

26. Üniversite Yaşadıkları Sorunlar Karşısında Destek Aldığı Kişilere Göre 

Yalnızlık Puaniarına Uygulanan Varyans Analizi Sonucu........................ ..... 7!.. 

27. LJnivcrsitc Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar Kar:;;ısında Destck ;\ldığı 

Ki~ik·n.: Cörc Yalnızlık Puaniarına İlişkin Tukcy-HSD Testi Sonucu............ 72 



2X. Onivcrsitc ÖQrcncilcrinin Yns,·aclıkları Sorunlar Karsısında Clöstcrdikkri 
~ ' 

Tepkikrc CJörc Yalnızlık Puanlarının Ortalama v~,; Standart 

Sapma ları......................................................................................................... Tı 

29. Üniversite ÖQrencilerinin Ya,adıkları Sorunlar Karsısında (iiistcrdiklcr 
~ y ' 

Tepkikrc Ciiirc Yalnızlık Puaniarına Uygul~ınan V~ıry~ırıs '\n~ılizi SunııL:u.... 7..J 

30. Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar Karşısında C.ii.istcrdiklcri 

Tepkilerine Ciöre Yalnızlık Puaniarına İlişkin lukey-IlSD Testi Suııucu..... 75 

31. Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öt1<e Düzeylerine Göre Yalnızlık 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları................................................... 76 

32. Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Ötke Düzeylerine Göre Yalnızlık 

Puaniarına Uygulanan Varyans Analizi Sonucu.............................................. 77 

33. Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öt1<e Düzeylerine Göre Yalnızlık 

Puaniarına İlişkin Tukey-l-ISD Testi Sonucu.................................................. 77 

34. Üniversite Öğrcııeilcrinin Öll~cyi Dışa Vurnıa DCı;.cylcriııL' Ci\irL' '{~ılııı;lık 

Puanbrınııı Ortalaımı ve Standart Sapmaları. ............................................ . 7X 

35. Üniversite Öğrencilerinin Öflcyi Dışa Vurımı DüzcylcriııL' (iiin: '(alııı;_lık 

Puaniarına Uygulanan Varyans Analizi Sonucu.............................................. 79 

36. Üniversite Öğrencilerinin Öfl<eyi içte Tutma Düzeylerine Ciöre Yalnızlık 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları................. ........... .... .. .. .... .. .. .. .. .. XO 

37. Üniversite Öğrencilerinin Öfl<eyi İçte Tutma Düzeylerine Göre Yalnı1.lık 

PuanLırına Uygulanan Varyans Analizi Sonucu............................................. RO 

38. Üniversite Öğrencilerinin Öfl<eyi içte Tutma Düzeylerine Göre Yalnızlık 

Puaniarına İli~kin Tukcy-I ISO Testi Sonucu.................................................. R 1 

39. Üniversite Öğrencilerinin ön~cyi Kontrol Etme Dü;.cylcrinL' Cliirc Y~ılnı;lık 

Puanlarının Ortalama\ c Standart Sapmaları ................................................. .. 

40. Ünİ\usitc Öğrencilerinin Öllcyi Kontrol Etme Di.izL~ylcriııc Ciiirc Yalnı;.lık 

Puaniarına Uygulanan Varyans Analizi Sonucu............. ....... .... ............. ..... X~ 

41. Üniversite Öğrencilerinin-Öfkeyi Kontrol Etme Düzeylerine CiiirL' Yctlııı;lık 

Puaniarına İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu................................................. R~ 



BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİ~ 

Sosy~ıl bir ~:cvrede dünyaya gelen birey. bir t~ır~ınan li;ikscl gcli~iınini sCırdl'ırürkcıı. 

diğer laraltan çevresindeki diğer bireylerle iletişim ve etkileşim kurarak içinde ya:;;adığı 

toplumun bir üyesi durumuna gelmek için uğraşır. Ba~kaları ile ili~ki kurma ve 

etkileşim halinele olma gereksinimi, bireyin doğası gereği ya~amında önemli bir yer 

tutmaktadır. insan doğada tek başına yaşayamaz, toplum içiııe doğar ve bütün yaşamı 

boyunca topluımı oluşturan kişilerle etkileşim içine girer. 

Ki~ilcrarası ileti~iın bireylerin karşılıklı ularak birbirlerinin duygu. dü:;;tıı1l'c \c 

davranışlarını ctkileme süreci olarak kabul edilmektedir. t3ircyin gü\enli. ıııutlu. 

üretken olma gibi özelliklere sahip olabilmesindeki i~kvi açısından ki~ikrarası 

iktişimin önemi her geçen gün artmaktadır. Birey sürekli olarak başkaLırını L·tkikdiği 

gibi, kendisi de ba~kaları tarafından olumlu yada olumsuz olarak etkilenir. l)irçLık 

psikolojik ve sosyal sorunların kökeninck. ki~ikrarası ilişkilerin önemli rol oyn~ıdı~~ı 

görülmektedir. Bireyin çevresindeki kişilerle yakın ve anlamlı ilişkiler kuramaması 

veya kurulan ilişkilerin yeterli düzevde olmaması onu Yalnızlık duygusunun içine 

itebilınekLcdir (Demir_ 1990). 

PepLıu "''-' Perlınan ( 1 0X1;'a göre yalnızlık duygusunun ulu~ııusınd~ı. biıL·yiıı var LlLiıı 

ili~kilcrinden ne elereec cloyum aldığı ve ili~kilerini nasıl ckğerlcndirdiği belirle;. ici bir 

etken olmaktadır (Akt.:Baron ve Byrne. 2000). Yalnızlık bireyin kcmlisiııi ~ırıLı~ılın~ıını:; 

ve kimsesiz hissetmesielir (Geçtan, 1 999). Bireyin yaşadığı y~ılnızlık dıiygusu 

dcğ,crlcmlirilirkcn nesnel ölçütler yerine. birey için önemli \ılan içsel i"i!ç[itlcri \_'ll' ~ılırıak 

gereklidir. Bireyin sosyal ilişkilerinin istediğinden daha az olması yada daha az doyum 

alm~ısı sonucunda yalnızlık duygusu ortaya çıkmaktadır. Ki~ilcrin sahip olduğu ilişki 

sayısı h'~~~ cliğc·ı· kişilerle birlikte bulunma sıklığı yalnızlığın oluşumunda etkili değildir. 

Yalnızlık duygusu ya~ayan bircvkr. kcmlilcrini. duygulcırını. baskaları\·la olan . . 



ili~kikrini ve içinde bulundukları sosyal ve psikolojik dünyayı l~ırklı ~ekilde 

algılaımıktaclırlar. Sosyal ili~kilerindc gerçekçi beklentiler kuramayan ve sosy<ıl beceri 

düzeyleri dü~ük olan bireyler yalnızlık duygusu ya~aınakt<ıdır (Ruk~ıeh. 2002). 

Yalnızlık kavramı (loncliness) ile tckba~ına olma kavramı (alonnes) qaıılaııılı lılarak 

birbirinin yerine kullanılmaktadır (Feldman, 1998). Fakat bu iki kavram Lırklı 

özellikleri içermektedir. Yalnızlık istenmeyen ve kaçınılmaya çalı~ılan bir duaını ikeıı. 

tek başına olmak istenilen ve tercih edilebilen bir durumdur. Yaratıcı bireyler yapıtlarını 

ya da bulu~larını ancak tek başına kaldıklarında ortaya çıkarabilirler (Geçtan. 1999). 

Birey sosyal ilişkiler içinde bulunduğu ortamlarda kendini yalnız hisseclebilirkcn. tck 

başına kaldığında kendini yalnız hissetmeyebilir (Larson. 1990). 

Yalnızlığın gelişimini etkiyen üç l~ıktlirden sö;. L'dilmcktcdir. lhııılar: _yalnı;.lığı 

hazırlayıcı l~ıktörler. ortaya çıkarıcı t~ıktörler 'c bili~sel l~ıktörlcrdir. Yalnı;.lığı 

hazırlayıcı l~ıktörlcr. kişisel özellikler, sosyal ili~kilcr. ekonomik duruııı ,,_, kCıltürcl 

etkilcnmclerden oluşmaktadır. Yalnızlığın ortaya çıkmasına ncc!cn olan Lıktörler ayrılık 

veya sevilen birinin kaybı, yeni bir iş, farklı bir şehre taşınma ve ağır bir hastalık 

geçirme olabilmektedir. Bitişsel faktörler ise bireyin yaşam biçimi. sosyal ili~kileri H' 

bu ili~kilcrckn beklentileri ile bireyin yalnızlığının olu~ımısına ili~kin algılarımlaıı 

olu~maktadır (Taylor ve diğ., 2000). 

Yalnızlık duygusu, bireylerin duygusal olarak zorlanmalarının yanında olumsuz ve ho~a 

gitmeyen duyguların oluşmasına da neden olabilmektedir. Bu nlumsu1. duygular 

arasında diğerlerine \C kendine yönclıni~ ölkc (Lehncrt \c lliğ .. Jl)l)-J.J. dı.:prL'sil" du;gu 

durumu. kendine acıma ve sosyal uyumsuzluk (Joincr ve diğ .. 2002). Limitsi;.lik \C 

üzüntü (l ~ooth ve Bohnsack. 1992), mutsuzluk (Ruchkin \'C Liseman n. 1999) gibi 

duygular yer almaktadır. Kişilerarası ilişkilerele kendini engellenıni~. ydersiz ,.c yalnı1. 

hisseelen bireyler öH;.e duygusu yaşamaktadır. Yalnızlık duygusu ya~ayaıı öğrcncikrck 

dikkate alınmadığı, haklarının çiğnencliği, istek ve ihtiyaçlarının engellcndiği hisscttiL!i 

zamanlarda ölle duyguları oluşmaktadır (Lcrner. 1996). Genelele yalnızlık. utangaçlık. 

öll~e gibi duygular bireyin yaşamını çeşitli yollardan sınırlanclırarak acı vermektedir. 



Yalnızlık ve öfl(c duyguları, bireylerin yaşamları süresince her dönemde ortaya 

çıkabilıncktedir. Birey gelişme süreci içerisinde topluımı uyum sağlama çabalarının yanı 

sıra, içinele bulunduğu ve geçireceği her dönemin kendine özgü temel özellikleriyle. 

soruıılarıyLı ve bunalımlarıyla da başa çıkmak zorundadır. Cielişim döneınkrinden. 

çocukluktan yctişkinliğe geçiş arasında bulunan ergenlik dönemi öz kimliğin oluştuğu 

dönemdir. l3u diinemde; bağımsız olmaya çalışma. baş;mlı hir kimlik k~vaıııııa. yakın 

ilişkiler kurma ve ekonomik olarak yeterli olma gibi yerine getirilmesi gcrd;L·ıı glirevler 

söz konusudur. Başarılı bir şekilde bu dönemi atLıtamay~ın genç kimlik bunalımı 

yaşamaktadır. Ergenlik döneminde gelişim görevlerinin başarılmanıış olması. gencin 

sıkıntılı bir biçimde genç yetişkinliğe geçmesine neden olmaktadır. Ö; kimliğe 

ulaşmayan bireylerin başkalarına yaklaşmaktan korktuğu. yakın dostluklar kuramadığı 

ve yalnız olma eğilimi gösterdiği gözlenınektedir (Hortaçsu: 1991 ). 

Ergenliğin son dönenılerinin ve yetişkinliğe başlangıç döneminin özellikle yalnızlık 

duyguLırıiıııı yaşanması bakımından riskli dönemler olduğu gözlenmektedir (lluurre ve 

Aro, 1998). Bu dönemele bireyin üstesinden gelmesi gereken göre,·lcri \C 

sorunıluluklari bulunmaktadır. Ciençlerin üniVLTsite yıllcırı. ailckrinden a) rı yurtLırda ya 

da birkaç arkaclaşla birlikte evlerde kalınarak. kendilerini :mlaınlı ve yakın ilişkiler 

geliştirebilme mücadelesi içinele geçmektedir. Bu döneme kadar genellikle ;ıiksindcn 

ayrılmayan genç, alıştığı çevreden ayrılmanın, yeni öğrenim koşul larının getird i ği tüm 

güçlükleri aşmanın zorluklarıyla başaçıkmaya çalışmaktadır. Diğer taraftan gL'(,:imıekıc 

oldukları döneme özgü bedensel, ruhsal değişmeler ve ünivcrsiteyc başlamakla birlikte 

sosyal ortamın değişmesi yakın ilişkilerinele sorunlar yaşamalarma neden olabilir. 

Yaşanan hu sorunbr sonucunda yalnızlık duygusu nluşabilir. Cicnçler b;ışkalarıyla 

aralarına görünmez bir engel koyarak yakın duygusal ilişkiler kurmakıa güçlük 

<;ekebilirlcr. ilişki kurınakta güçlük <;ekeıı gen<; ler kL·ndi isll·kkriııi (ırtay;ı km ııı:ıkt;ı 

zurlandık.Ltrı gibi. kendi çıkarlarına uygun düŞilll'} cı ı durunıLır:ı d;ı karşı 

çıkamay:ıbi l irlcr. sürekli çevrelerindeki insanları n görüşleri n i onay layı p. <ın 1 arı n i stediği 

gibi davranmanın sonucunda kendi kişiliklerinelen ,·a;.ge<;ıniş olmanın yarattığı 

düşmanlık duyguları yaşayabilirlcr. Diğer insanlar tararından aıılaşılınaına. ins~mbra 



güvensizlik yaşamaları da öfl(e duygularının artmasına neden olabilir (Mahon ve diğ .. 

2001 ). 

Yeteri kcıdar sosyallqmemiş ve yakın ınsan ilişkileri kurma gereksinimini 

karşılayanıamış iiğrcııcikrin. yaşadıkları yalnızlık duygulcırı soııucund<ı kı;.gınlık. \ill~L'. 

ani şiddet ve saldırganlık duyguları oluşmaktadır. Ölkc bireyin incincliği. haklarının 

çiğnendiği. istek ve ihtiyaçlarının engellendiğini hissettiğinde ortaya çıkan bir duygudur 

(Lerner, 1996). Ayrıca yalnızlık duygusu yaşayan bireyler, duygularını rahatlıkla ortaya 

koyamaclıklarından, yaşadıkları öfke duygularını içte tutarak veya saldırgan eğilimkrc 

dönüştürerek ifade etmekteelirler (Johnson ve diğ., 2001 ). 

Gencin çevreyle ilişki kurmakta zorlanması, onu sinirli ve mutsuz yapabilir. Bireyin 

mutluluğu ıçın özellikle ilişkilerinin doyurucu boyutta olması gerekmektedir. 

Literatürele olumsuz duyguları yoğun yaşayan yalnız \C ölleli insanların kişilik 

özelliklerine bakılelığında duyarlı. alıngan. gün:nsiz. ıçe k<ıpanık. sos\al \ünden 

soyutlanmış yada doyumsuz ilişkiler yaşayan. reddedilmcyc karşı lıass<ls kişilik 

özelliklerine sahip oldukları gözlenmektedir (Bootlı ve Bohnsack, 1992: Cheng \\..' 

Furnham, 2002; I-I oj at, 1 983; Russell ve diğ .. 1980). Kişinin kendini değersiz g(irıııL'Si w 

başkalarından aşağıda hissetmesi sonucunda oluşan yalıı ızlı k duygusu süre k 1 i hale 

geldiğinde bireyin çevresiyle etkileşimini ve iletişimini cngcllcmekteclir (.'cHcsiy!c 

iletişimi engellenen bireyde toplum tarafından benimsenen cb\'ranış kalıplarınm dışına 

çıkarak suça yönelik davranışlar. madde bağımlılığı. içe kapanıklık gibi sorunlar 

görülmd\.lcclir (Benedict ve diğ., 2002; Leibsohn. 1994; Rokach ve Neto, 2000). 



) 

1.1. Amac,· 

Bu araştırmada. üniversite öğrencilerinin yalnızlık duygularının kişisel ö;.ellikleri. 

sosyal ilişkilerine ait algı ve beklentileri ve öi1cc eğilimleri açısından farklılık gösterip 

göstcrmcdiği an:ıştırılmıştır. 

1.2. Alt Ama~·lar 

Bu temel amaç çerçevesinele ele alınan bazı değişkenlere göre araştırmada cevup aranan 

alt amaçlar şunlardır: 

1.2.1 Khiscl Özelliklerle İlgili Alt Amaçlar 

ı .2. ı .ı O niversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. cinsiyetlerine göre t~ırldılık 

göstermektc midir'? 

ı .2.1.2 Ciniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. sını !ları na gi)re l'cırklılık 

giistcrnıck tc midir'! 

ı .2. ı .3 C: niversite iiğrencikrinin valnızlık duyguları. akademik başarılarııw göre 

farklılık göstermektc midir? 

1.2.1.4 Ciniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. barınımı türlerine göre l'cırklılık 

. göstermektc midir? 

1.2.1.5 Ciniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. intcrneti kullanma nedenkrinL' 

giire rarklılık göstermekte midir? 

1.2.1.6 Ciniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. alkol ve sıgara kullanma 

durumlarına göre larldılık göstermektc midir? 

ı .2.1.7 Clni,~..:rsite iiğrencilerinin yalnızlık duyguları. kendilerini bL'ğennıelcrine göre 

rarklılık göstermektc midir? 

ı .2.1.l:i l'Jnivcrsite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. yaşaııılarıııdan mcınııuni\ etleri ıK' 

giirc rarklılık göstermektc ıniclir'? 

ı .2. ı .9 Ciniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. gelecek ilc ilgili düşüncelerine 

giire rarklılık göstermektc midir? 



1.2.2 Sosyal Özelliklerle İlgili Alt Amaçlar 

1.2.2.1 Üniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. anneleriyle ili~kilcrind~..' :-;orun 

ya~ama durumlarına göre Ü1rklılık göstermektc midir'? 

1.2.2.2 Oniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları, babalarıyla ili~kikriııde sorun 

ya~amaları na göre h1rklılık göstermekte midir? 

1.2.2.3 Üniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. sevgilisi olma durumlarına göre 

l~ırklılık göstermektc midir? 

1.2.2.4 Orıivcrsite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. arkada~lık ili~kilcrini ba~latıııa 

durumlarına göre brklılık göstermekte midir'? 

1.2.2.5 Üniversite öQrencilerinin yalnızlık cluvQu]arı. arkaclas,·lık ilis,kilcriııi sürdlirınc 
L ~ ~L 

durumlarına göre farklılık göstermekte midir? 

1.2.2.6 Üniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları, ya~aclıkları sorunlar kar~ısıncla 

elestek aldığı kişilere göre farklılık göstermekte midir? 

1.2.2.7 Üniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. bir zorluk kar~ısında giistcrdiklcri 

tepki !ere göre farklılık göstermekte midir? 

1 .2.3.Öike Eğilimleriyle İlgili Alt Amaçlar 

1 .2.3. 1 Cııi\crsite iiğrcncilerinin yalnı;.lık duygulmı. siird.li iill\c eğilimkrinc gör~..· 

Lullılık göstermektc midir? 

1.2.3.2 Üniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları, öll:eyi dı~a vurımı eğilimlerin~..· 

göre farklılık göstermekte midir? 

1.2.3.3 Onivcrsite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. ölkeyi içte tutma eğilimlerine giire 

hırklılık göstermekte midir? 

1.2.3.4 Ciniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları. öll.cYi kuntrol etme eğilimlerine 

göre larklılık göstermektc midir? 
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1.3. Önem 

Her birevin \asamıııııı bir döııcıniııdc \alnl/.lık \asa\;ıhikcd?.i dl'ıs(intildtı0.lımk. 
•' .,. 1 ~ - ' - L 1 ._ 

yalnızlık duygusunun oldukça yaygın olarak ya~andığı sö~'kncbilir. Topluımıınu/.da 

hemen lll.T kesimden pek çok ki~i. ilcti~imLk surunlar ya~aınaları 'c eıııpalik 

iletişimlerinin yetersiz olması nedeniyle, psikolojik açıdan yalnızlık çekmekteelir 

(Dökmcn, 1995). Yalnızlık duygusunun oldukça olumsuz bir ya~aııtı olın~ısı \L' lıatt;ı 

müdahale cdilmccliğincle yaşamı tehdit eden sonuçlara gölürmesi nedeniyle üzerinde 

durulması gereken bir konudur. Yalnızlık konusunda yapılan araştırmalarla, yalnızlık 

duygusu ya~ayan bireylerin kişisel özellikleri ve sosyal ili~kileri konusunda yeni bakı~ 

açıları ve sonuçlar elde etmek mümkün olabilir. 

Gençlerin. geleceğin ycti~kini olarak yalnızlık ve ölkc gibi olumsuz cluygubrla ba~a 

çıkan, giri~kcn. kendini ifade edebilen. gi.i\'enli davranı~lara sahip olan bireyler (ılmaları 

gneknıcktcdir. Gençlerin kendine. yakın çevresine \'C toplum~ı yararlı bir birey lllar;ık 

clavranı~Jarının ve sorumluluklarının bilincinele olmaları. onların gcli~im giirc' lerini 

etkileyerek. istemlik davranışlar edinmelerini zorunlu hale getirmektedir. Bu 

zorunluluklar ile birlikte bireylerin yaşamlarında geçirdikleri en önemli dönem olan 

ergenliğin özellikle ele üniversiteye başlamanın, yalnızlık duygularını harekete geçirdiği 

bilinmektedir (Marangoni ve Ickes. 1989). 

Ünivcrsitcvc ba~laclığı ilk yıllarda öğrencilerin kurdukları arkacla~lık ili~kilcrinin 

kalitesi. yalnl/lık duygusu ya~amalarıncla \eya ya~am;uııalarıııda etkili (ılmaktadır 

(Chcııı._ı: \L' Furnlıam. 2002). Bu yeni ya~antılarınd~ı sus:<ıl ili~ki st;uıd;ınbrı \L' 

bcklcnlilcri kar~ılanmadığı zaman öğrenciler. kendileriııi yalnı/ lıissctıııekll'dirkL 

('eşitli fiziki, sosyal ve kültürel ortamlardan koparak üni\·crsitcyc gelen iiQ.rcncilcriıı 

büyük bir çoğunluğu yaşamlarında belki de ilk kez böyle bir geçi~ diinemi 

yaşamaktadır. Geçiş ·döneminde karşılaştığı yeni durumlara uyum sağlayabilmek 

duruımınclad ır. Uyum sağlamakta güçlük çeken öğrenci leri ıı ya~aclık ları sonııı lar ruh 

sağlıklarını ve benliklerini olumsuz yönde etkileyerek psikolojik uyumsuzluk 

göstermckriııc neden olmaktadır. Bu uyumsuzluk ise bireylerin psikolojik danı~maya 

ba~nırııı;ı nedenleri arasında. ilk sırayı olu~turmaktac!ır (l\ctLl \C Barros. 2000). 



Üniversitelerde danışına merkezlerine başvuran öğrencilerin büyük bir kısmı kişilerarası 

iktişimele yaşadıkları sorunların sonucunda yalnızlıktan acı çektikleri için yardım 

almaktadır (Azizoğlu. 1993: Rokach ve Neto, 2000: Van ve Duke. 1991). Yakın 

ilişkilcı-imk yaşadıkları iniş ve çıkışlar (Cheng ve Furnham. 2002). yalnızlık 

duygusunun acı verıııesı (Bcncdict ve diğ,. 2002: .lnincr ve diğ .. 2002). yaşadıkları 

psikolojik stres (iV!c 'v\'hirtcr. 1090) öğrcııcilcriıı daııışnEuw başnırına ııcdcnlcri 

arasında bulunmaktadır, Öğrencilerin yeni bir ortaımı uyum s~ığLııııa sürecinde gc<;ici 

yalnızlık duygulan yaşadıkları düşünülmektedir, Yaşanılan bu geçici yalnızlığın kalıcı 

yalnızlığa dönüşmeden saptanması ve müdahale eelilmesiyle öğrencilerinin düşünce \c 

davranış biçimleri ile daha özgür, yapıcı. üretken ve verimli olmaları sağlanabilir, 

Yalnızlık duygusu yaşayan gençlerin hoşa gitmeyen. yıpratıcı, sıkıntılı yaşantılar 

geçirmeleri duygusal olarak zorlanmaianna sebep olmaktadır, Bu olumsuz duygular ve 

yaşanan güçlükler gençlerin. yaşamlarının diğer alanlarında da akademik başarısızlık 

(Yıldırım. 2000). düşük benlik algısı (lknedict ve diğ .. 2002: Odacı. 199-+ ). uyum 

sorunları ( Laruse ve lkrnicr. 2001 ). yabancılaşma (D uru. JlJl)5 ). (ilke duygul;ırı (Ka i ser 

ve Bcrndt. 1983: Stöber. 2003). ümitsizlik (Booth \c Buhnsack .. I 992: Clıcng \C 

Furnhanı. 2002: Ruchkin ve Eisemann. 1999) ve depresyon (.loincr ve diğ .. 2002) gibi 

duygusal \C davranışsal sorunlar yaşamalarma neden olmaktadır. /\ynı /.amanda 

yalnızlık duygusu yaşayan öğrencilerin bazıları içlerincld-:i bu acıyı ölkcyc dönüşıürüp 

diğerlerine yansıtırken bazıları ise öt1(eyi kendisine yöneltip intiharı düşünebilmektcdir 

(Johnson ve diğ., 2001 ). Yalnızlık ve öfl:e duygularını ortaya çıkaran etmenlerin 

bilinnıl'Sİ psikologlar. psikolojik danışmanlar ve eğitinıcilcrin. gençlere yardımcı 

olmal<ırı açısından öııcnı taşımaktadır. 

LitcralCırc bakıldıQında. valnızlık duv!.!.usu \'asavan birc\krin \asadıkları !.!.Üclüklcrlc 
l.. w • ....... • \ ~ - .. 1 .._ ' 

başaçıkıııa ktmusunda pasif ve işlevsel olmayan yöntemleri kull;ıııdıkLırı gtirl"ılıııckıcdir 

(Bencdicı ve diğ .. 2002; Rokach ve Neto. 2000). 'ı'alnızlık duygusu yaşayan hirt.·ylcr. 

sürekli ağlamak, sürekli uyumak, sosyal çekilme. hiçbir şey yapmamak. aşırı yemek. 

sürekli televizyon seyretmek, bilgisayar oyunu oynamak ve alkol almak gibi kaçınımı 

davranışları sergilemektcelirler (Beneclict ve diğ.. 2002). Ölke duygusu vasman . . . 
bireylerin ele benzer başaçıkma tarzları kullandıkları görülmektcdir (Lcibsolın. 1994 ). 



Bu çeşit işlevsel olmayan başa çıkma tepkileri. yalnı7.lık \C iilkc duygularının 

yoğunlaşmasına ve öğrencilerin ruh sağlıklarının bozulmasına ııeLkıı ()l,ıc<ıktır. Bu 

nedenle yalnızlık ve ötl~e duygularının tanınması. önlenmesi ve azcıltılm,ısı konusunda 

bazı önlemler alınması gereklidir. 

Öğrenciler yaşadıkları bu sorunlarla etkili bir şekilde başa çıkmayı öğrencmcdiklcrincle. 

vasamlarının bundan snnrcıki dönenılerinde de sorun \'nsavahilirlcr. Y:ıln!7.1ık duvuusu 
"' 1 • 1 " ~ .__ 

yaşayan öğreııcikrL· yapılacak psikolojik yardıııılarla. kişisel yeterliliğiıı \e sosyal ilişki 

kurma becerisinin geli~tirilıııesi bireyin başarı ve üretkenliğine katkıda huluııcıcığı gibi. 

bu kimselerin içinde yaşadığı ve bulunduğu topluma da oluırılu ycın:-,ııııalar 

sağlayacaktır. 

Diğer taraftan yalnızlığa ve öfke eğilimlerine müdalıale etmek sadece bu duyguları 

yaşayanların artmasını engellemeyecek. aynı zamanda alkol ve ilaç kullanımı 

alışkanlığı. intihar girişimi ve depresyon gibi öğrenciler arasında oldukça yaygın 

görülebilen daha ciddi sorunların da çıkma olasılığını da azaltabilcccktir. Yalnız ve 

ölkeli kimselere yapılacak psikolojik yarclımlarcla. yaşanan olunısu;.r duyguların 

etkilerinin azaltılarak. genelde kişisel yeterliliğin geliştirilmesi. hiıı.:~ in ha~~ırı ve 

üretkenliğine kcıtkıd~ı bulunacağı gibi. U7.uıı \t.tdc de hu kiııhekrirı İ\ıııde :~~~~ıdıgı \C 

bulunduğu topluma da olumlu yansımalar sağlayacaktır. 

Yalııızlık ve öfl<.e duygularıııın yoğun bir şekilele yaşanmasının sonucumla öğrencilerde 

oluşan alkol bağımlılığı. clepresyon. intihar gibi problemler açısımlan geııçkr risk 

altmda bulunmaktadır. Yetişkinlerde clepresyon, intihar, ruh ve beden sağlığı 

problemleri, ilaç ve alkol bağımlılığı ile yalnızlık duygusu ar:ısıııdaki ilişki 

clüşüııüldüğünclc. üniversite ortamında yalnızlık ve öfle duygusu yaşayan iih~ı'Cncilcrin 

belirlenınesi ve olası sonuçlarına müdahalede bulunmak önemlidir. 1\kraıı ilişkilerinde 

problem yaşanması durumunun sonucunda ortaya çıkabilecek öf1~c eğilimleri. ii7.el ilgi 

glisterilmesi gerekcıı bir kuııudur. 

Öll<eli ve saldırgan gençler. okul ve iş yaşamında başarısı7.lık. LI)U:w;u/luk. madde 

bağımlılığı. yıkıcı davranışlar ve suça yatkın olma açısından risk grubu olu~turmtıkındır. 
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Gençlerin \)lke ve yalnızlık duyguları kroniklqmedcn \inlenmcsi, gençkrin bu 

duygularını daha normal koşullarda yaşayan ve kabul edilebilir ölçülerek yansıtan. 

kendisiyle barışık bireyler haline gelmelerine yardımcı olacaktır. 

Gençlerin sınırlı bir grup olarak üniversite öğrencilerinin yalnızlık duygularının çqiıli 

değişkenieric irdelenmesiyle kendini beğenmeleri. yaşamlarından menınuniyctleri. 

gclccd~ ilc ilgili düşünceleri. arkadaşlarıyla, anne ve babalarıyla ilctişimlcri. bir /.orluk 

karşısında destck aldığı kişiler ve gösterdikleri tepkiler açısından ipuçları alınacaktır. 

Araştırma sonucunda. üniversite öğrencilerinin yalnızlık duygularının kişisel özellikler. 

sosyal ilişkiler ve iill.:e eğilimleriıll' giirL' l~trklılık tiiskrip giistLTll1L'diğinL' ilişkin 

bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Yalnulık \C iiil.;e duygusu ik ilişkili olan \C 

oluşumuna katkıda bulunan !'aktörlerin belirlenmesi. yalnızlığı ve ölkeyi l<ııııma \1..' 

ortaya çıkışını önleme açısından önemlidir. Araştırma sonuçlarının öğrencilerin 

yaşadıkları sorunların ve ortaya çıkarıcı f~ıktörlcrin bilinmesi \'C gerekli iiıılcmlcriıı 

alınabilmesi açısından katkısı olacağı düşünülmektedir. Diğer taraftan. önlc,·ici 

rehberlik çalışmalarının yapılabilmesine yönelik bilgi birikimine katkıda bulunacağı 

umulmaktadır. 

Bu kapsamd~ı araştırma bulgularının yalnızlık duygusu konusunda yapılacak yenı 

çalı~malara \·eri sağlaması umulmaktadır. Diğer yandan clck edilen bulgubrııı yalnızlık 

duygusu )a~ayan öğrencilerin yapıcı olarak yi)ııkııdirilıııekriııi sağ.Lııııuk i~·iıı ~crL·klı 

önlemlerin alınması ve öğrencilere yönelik çalışmaların lx·lirlcnınL·si açısından rehberlik 

merkezlerine ışık tutması beklcnnıcktedir. 

Yurt içinele ve yurtdışında daha önceden yapılan araştırmalar incelendiğinde yalnızlık 

duygusunun pek çok cleğişkenle birlikte ele alındığı görülmektedir. Yurtdışında 

yalnızlık duygusunun; uyum (Cutrona, 1982), sosyal destek (Larose ve Bernier. 2001 ). 

alkolizın (Page ve Colc, 1991; Pcderscn ve Kolstad. 2000). stres (Prinstcin \'C Grcca. 

2002). ümitsizlik (Ruchkin ve Eisemann. 1999), yalnızlık duygusuyla başaçıkma (Rask. 

2002: Rokach ve Neto. 2000) gibi değişkenierk ilişkisinin incelendiği görülmektedir. 

Yurt içinde ise. yalnızlık duygusunun: sosval beceri ( llamarta. 2000). atılganlık 
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(Özoda~ık. I 989), yabancılaşma (Duru, I 995), benlik saygısı (Odacı. 1994). sosyal 

destck (Güngör. l 996). uyum (Bilgen. I 989). iı;scl ve dı~sal denetiıni i olma (Yüksel. 

1991) gibi değhkcnlerk ili~kilcrinin incelendiği görülnwktedir. Yalnl/lık duygusumııı 

öJl.c cğilinıkrinc göre değişip değişmediğini inceleyen bir araştırınaya rastlanınanıı~tır. 

Bu ara~tırına bulgularıyla. üniversite öğrencilerinin yaşadıkları yalnı;;lık \c ölh· 

duygularına ilişkin varolan bilgilere ve psikolojik danışma alanındaki pru!Cs:.uııclkriıı 

çalışmalarına katkı sağlaması umulmaktaclır. 

Sözü edilen sebeplerelen yola çıkılarak, bu araştırmada üniversite öğrencilerinin 

yalnızlık duygularının bazı değişkenler açısından irclelennıesi istenmiştir. Araştırımı 

kapsamında üniversite öğrencilerinin yalnızlık duyguları ile ilgili olabilecek 

ctmeıılcrdcıı bazıları üzerinde durulmuştur. Bu çerı;evccle üniversite öğrencilerinin 

kişisel ve sosyal özellikleri. sorunlarını paylaştıkları kişiler \'C gösterelikleri tepkiler ve 

öfke eğilimleri açısından yalnızlık duyguları iııcelenmi~tir 

1.4. Sınırlılıklar 

Bu araştırmanın sınırlılıkları aşağıda verilmiştir. 

1.4.1. Bu ara~tırma. 2003-2004 öğretim yılı güz döneminele Anadolu Üniversitesinele 

Eğitim. iletişim Bilimleri, Mühendislik Mimarlık ve iktisadi İdari Bilimler 

Fakültekriııdl· eğitim gören öğrcncilcrclcn seı;kisi;; ol<ırak belirlenmiş örnekkın 

üzerinde yapılmıştır. Ara~tırma sonuçları. ancak belinilcn ii;;clliklerc heıı/.cdi~i llt<mdcı 

diğer liğJcneilcre gcncllcncbitir. 

1.4.2. Yalnızlık duygusu "'UCLA Yalnızlık Ölı;eği'"nin kapsadığı nitelikler ile sınırlıdır. 

1.4.3. Ölle Eğilimleri ··ourumluk Sürekli ÖJle it~ıdcsi ()!çcği"'ııin kapsadığı ııitcliklcrk 

sınırlıdır. 
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1 .4.4. Araştırma, üniversite öğrencilerinin yalnızlık duygularının kişisel 'e stısy~ıl 

özellikleri. öll:e eğilimleri ile ilgili sadece alt amaçlarla belirtilmiş olan clcğişkcrıler ik 

sınırlıdır. 

1.5. Tanımlaı· 

Bu bölüımk ~~r~ıştırm~ının temel ka\'l'amlarıııtı ilişkin t~ıııımlcır ' .. :rilmiştir. 

Yalnızlık Duygusu (Lonclincss): Bireyin eliğerleri tarafından anlaşılm~ıdığı. nnlarcı 

yabancı kaldığı ya da onlar tarafından redeledildiği ve/veya özellikle sosyal bCıtCınlcşnK 

duygusu ve duygusal yakınlık kurmak için olanaklar sunan arzu edilen l'tkinliklcri 

gerçekleştirmek için uygun sosyal kişilerin yokluğu durumunda yaşanılan süreğcn 

duygusal zorlanmadır (Rokach, 2002). 

Ötl<.c (Angcr): Kısa süreli ve sıkça yaşanan. insanlar arası etkileşimler nedeniyle oluşan 

şiddetli bir duygusal yaşantıclır. sıklıkla beklentilerin ve arzuların yıkılması veya 

engellenınesi nedeniyle oluşur (Averill. 1983). 

Durumsal Öfke: Amaca yönelmiş clavranışın engellenmesi ya da haksızlık algılanması 

karşısınd~ı. hangi şiddetle gcrginlik. kızgınlık. sinirlilik ~ihi ~;ubjckıir lıis~;l·dişkriıı 

yaşandığı nı yansıtan bir duygu d uruımıdur (Özer. 1 99-J.). 

Sürekli Öll\:e: Durumsal öllenin genelde ne sıklıkla vasamlı0.ını ,·ansıtaıı hir kavraımlır ....... . ~ .__ . 

(Özer, 1994 ). 

Ötl<.c-İçtc (Angcr-in): ÖJlenin bastırılarak içte tutulmasıdır (Özer. I 994) 

Ötli.c-Dışta (Angcr-out): Öfl.;:enin dışa vurmunu. genellikle saldırgan clavraııışııı 

meydana gelmesini ve durumsal ö1l.enin artışını kapsamaktadır. (Özer. I 99-J. ). 

Ötl\:e-Kontrol (Anger-control): Yaşanılan öH~enin mantığa bürünme. bastırma ve inkar 

gibi savunımılarla kontrol altına alınmasıdır (Özer. 1994). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.0. İLGiLi YA YlNLAR 

Bu bölümde. yalnızlık duygusunu açıklayan ··Yalnıtlık J)uy~~usurıa ili~kin .·\çıkLımabr 

ve İlgili Araştırmalar" ile ö1le duygusunu açıklay<m ··öıı~c Duygusuna Ilişkin 

Açıklamalar ve İlgili Araştırmalar'' olmak üzere iki ana başlık altında sunulmakt~ıdır. 

2. L Yalnızlık Duygusuna İlişkin Açıklamalar 

Bu başlık altında, yalnızlık duygusunu açıklayan görüşler çerçevesinele yalnızlık 

duygusunun tammı. yalnızlık duygusunun çeşitleri. yalnızlık duygusunun nedenleri. 

yalnızlık kavramına ilişkin kuranısal yaklaşımlar. yalnı1.lık duygusuyla lxışa çıkma n· 

yalnızlık duygusu ile ilgili araştırmaların üzerinde durulm~ıkıadır. 

2.1.1. Yalnızlık Duygusunun Tammı 

Literatür incelendiğinde yalnızlık kavramına açıklık getirebilmek. ka\Taıııın 

karmaşıklığı nedeniyle bazı güçlükleri de beraberinde getirir. Bir bireyin tck başına 

yaşaması biçimindeki somut yalnızlık, topluma yabancılaşma biçiminele yaşanan 

yalnızlık. çevresi tarafından itilme sonucu yaşanan yalnızlık. bir bireyin çevresiyle 

ilişkilerini en aza inclirerck kendi seçimi ile yaşadığı yalnızlık ve bu araştırınanında 

konusu oL111 birevin kendisini anlasılınaınıs \'C kiınscsi; hissctti0.i !.!.cl'cl·k \alııi!lık !.!.ibi 
~- ı • ..__ .__ ' . ..__ 

birbirinden çnk !~ırklı ya~antıların tümü yalnızlık kcliıııc:,iyk a~ıklaııır (Cic~taıı. JtJL)lJı. 

Yalnızlık genel olarak tcrkcclilınişliği. kimscsizliği. destcksizliği y<ı d" ltıpluluk i~·imk 
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kendini yetersiz görmeyi çağrıştırır. Son on yıl içinele yalnızlık konusuncin yapılan 

araştırınaLır somıcuııda. yalnızlığın anksiyctc vc dcprcsy\lıı gihi kliııik 111"\ıhkııık-rdcıı 

üu·klı ve ayırL edilebilir olduğu görülmüştür (Russell ve diğ .. 19XO). Yalnızlığa ilişkin 

çok sayıda Lanıın yapılmış. ancak ortak bir Lanıımı varılaıııamıştır. 

Sullivan ( 1953) yalnızlığı, kişilerarası yakınlık gcrcksiııiıııkriniıı vdcr:--.i; olarak 

karşılanması sonucu ortaya çıkan. oldukça rahatsız edici ve hoş olmayan bir yaşantı 

olarak tammlamaktaclır (Akt.:Marangoni ve lckes. 1989). Young'a ( 1%2) güre 

yalnızlık, doyurucu sosyal ilişkilerin ya da algılanan sosyal ilişkilerin yokluğu ve bu 

yoksunluktan dolayı. olumsuz duyguların yaşanmasına bağlı olarak psikolojik zorlanma 

belirtilcriııin eşlik etmesi durumudur (Akt.:Bucholz ve Calton. 1999). 

Peplau ve Perlman ( 1982) yalnızlığın tanıınında Liç önemli ııukl:ı)a dikkaL çekmişlerdir. 

Bunlardan ilki yalnızlığın, bireyin sosyal ilişkilerindeki eksiklik sonucu urlava 

çıkmasıdır (Akt.:Neto ve Barros. 2000). Bu durum. bireyin sosyal ilişkileri ilc snsval 

gereksinim ve arzularının birbirine uymaması cluruımıncla ortaya çıkmaktadır. Ikinci 

olarak yalnızlık, öznel bir yaşantı olup sosyal yalıtım ilc aynı anlamda ele 

alınmam:ılıdır. Birey fiziksel olarak yalnız kalmaksızın da yalnızlık durumu 

yaşayabilmekteclir. Üçüncü önemli nokta ise yalnızlık duygusunun lıoşa gitmeyen Ye 

olumsuz duygular uyandıran bir yaşantı olmasıdır. 

Sacller ve Jolınson'ı.ı (1985) göre. yalnızlık içsel dünyacbki ili~kisel gcrçckliğL' ili~kin 

tenıci si~temclc bir bozulmanın olduğunu i~arct eden. Lırklı bir öz l~ırkındalık biçimi 

oluşturan. toptan ve çoğu zaman geçici bir duyguyu barındıraıı hir y:ı~~ıııtıdır 

(Akt.:FL~Idmaıı. 1998). Weiss'e ( 1989) göre yalnızlık bebeklerdeki che\ cyıı !'igCırlcrinL' 

bağlanma sisteminin yetişkinlikte geliştirilen duygusal. bilişsel Ye algısal sistemin bir 

ifadesielir (Akt.:Neto ve Barı·os, 2000). 

Bir diğer tanıma göre. yalnızlık kişinin bir takım sosyal ilişkilerde eksiklik y~ı~~ıdığı \c 

bu yüzden rahatsız olduğu bir durumdur (ele Jang GieıTclcl 1987). Bu tanım hem ,.ar 

olan ilişkilerin beklenilenelen az olduğu, hem de istenen yakınlığın kurulamanıış olduğu 

durumları içermektedir. Marangoni ve lckes ( 1989) yalnızlığı arzulanan ilişkielen daha 
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az sosyal ve samimi ilişkiler olarak tanımlamıştır. .loincr ve diğ. (2002) yalnızlık 

duygusu ya~ayan bireylerin yaşamayanlar kadar ilişkiye girdikleri. anc:ık sosyal 

ilişkilerin kalitesinde brklılar olduğunu belirtmcktedirlcr. 

Tck basınalık. kimsesizlik ve valnızlık avnı aniamu uclnıcvcıı l~ırklı durumları 
~ .. ~ ..... . 

içermektedir. Pcplau ve Perlınan (I 0H2) kimsesizi ik. tck lxışıııalık \L' yalııızlık dııygusu 

arasında !~ırk olduğunu savunur (Akt.:Neto ve Barros. 2000). f.:im.1esi.·:/ik. yuş~ıınııı 

değişik zamanlarında ortaya çıkabilen, her bireyin yaşabiieceği bir duyguclur. 

Kimsesizlik. bireyin diğer insanlarla birlikte olmanıası anlamına gelir. l~ıkat diğerleri ilc 

birlikte olma arzusu olduğunu gösterir. Birey. diğerleri ile olan ili~kisiııi bitirirsc 

kimsesizliği yaşayabilir. Tek başuwltk; insanlardan uzak arkaclaşsız olına anlamına 

gelir. Yaşamı etkileyen belirli tür kararları verirken yalnız olmak gibi tekil bir 

pozisyonu belirtir. Yaşamda tek başına kalmayı tercih eden bireyler vardır. Resim 

yapan. yazan. icatlarda bulunan veya keşfeden yaratıcı birey. ba~kalarının \'arlıklarınclan 

ayrı tek ba~ına kalmaya ihtiyaç duyabilir. Bu bireyin. dli~Linıııesi ve !ikirler Lirt'lıııcsi 

ıçın gereklidir. l3u bağlaıııd~ı birey kimsesiz kalıııad~ııı tck lxı~ıııa k~ılıııa\ ı sL·~chilir 

(Feldman. 1998). 

Yalnızlığın ortak bir tanımı olmamasına karşın bu brklı tanımlar. bazı ortak noktaları 

paylaşmaktadır. Bu ortak noktalar. yalnızlığın tanımlanmasında ve anlaşılnıasında bir 

temel olu~turmaktadır. Bu bakımdan, yalnızlık tanımlanırken aşağıdaki temel \mak 

özellikleri içermesi önemlidir. 

Yalnızlık duygusunun tanımında ortak bir özellik. yalnızlık duygusunun hemen her 

zaman ho~ olmayan. rahatsız edici ve sıkıntılı bir ya~antı llimasıdır. Yalnulık gl'ııclliklc 

üzüııtLi. kaygı. kızgınlık ve dı~lanmı~lık du\uularıııııı cslik cltiC:i kacıııılaıı \c .. .._ \ '- ' 

istenmeyen bir durumdur (de Jong-Gicrvcld I 087). Ba1.ı insanlar yalııı;.lığı sL'ırckli \c 

yaşamı yıkıcı bir şekilde yaşarken. bazıları sadeec geçici bir psikolojik durum olarak 

kısa süreli yaşayabilirler (Mc Whirter, 1996). Bir diğer Lizclliktc. yalnı1.lık du;. gusu 

öncelikle durumsal faktörler ile doğrudan ilişkili olarak deği 1 de. özne 1 bi ı- ya şan ı ı 

olarak kabul edilmektedir. Bireyin kendini yalnız olarak algılayıp algılamaması 

yalnızlığını belirler (Baron ve Byrne, 2000). 
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Yalnızlık duygusunun tanımlanmasında diğer bir ortak özellik ise yalnızlık duygusu \C 

tck ba~ına olmanın aynı anlama gdmediğidir. Ba~kaları ilc birlikte olma bireyi lıcr 

zaman yalnızlık duygularmdan korumaz. Yalnızlık sosyal ili~kilerin varlığında da. 

yokluğunda da ortaya çıkabilir. Yalnızlık sosyal ilişki sayısının az olmasından dolayı 

ortaya çıkabileceği gibi, sosyal ilişkiler istenilen anlam ve niteliğe ulaşmadığında da 

ortaya çıkabilir. Yalnızlığın ilcti~im sıldığı ile doğrudan ili~kili olmadığı. bireyin 

kendini yalnız hissedip hissetmediğini daha çok bili~sel sürecin belirlediği bulunımı~tur. 

Yalnızlık duygusunun bireyin var olan snsyııl ili~kileri ilc ar/.uGdığı sosyal ili~kiler 

arasında uyu~ımızlık olduğunda ortayaçıkLığı varsayılmaktadır ( Larsoıı. 19'JU). 

Yalnızlık duygusunun tanımlanmasında temel ölçüt. bireylerin sosyal ili~kikrinin 

niceliksel ve niteliksel boyutlarına ilişkin bir hoşnutsuzluk algılamaları. tek başınalık 

durumund:ın l~ırklı ve öznel olmasıdır. 

2. 1.2. Yalnızlık Duygusunun Çeşitleri 

Yalnızlık yaşantısının çqitleri hakkında değişik açıklaımılar bulunmaktadır. fJL·plmı 'e 

Perlman ( 1 982) yalnı.dık duygusunun çe~itk:ri ulabiiecL·ğini belirtıııi~lerdir 'e \\'eiss 

(1973) tarafmdan. iki çeşit yalnızlık tanımlannıı~tır (Akt.:~L·to \c l3arros. 2000). IJunlar 

sosyal ve duygusal yalnızlıktır. So.\:val yu/ne/Ilc bireyin gereksinim duyduğu sosyal 

ilişkilerin yoksunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan yalnızlık cluygusudur. Ouygusul 

yalmzlik, bireyin değişik sosyal ilişkileri bulunmasına karşılık. bu ilişkilerde 

samimiyetin, yakınlığııı ve duygusallığın bulunmayışı nedeniyle ortaya çıktın yalnı/lık 

duygusud ur. 

Young (Jt)l-):2) ise. bireyin çevresiyle ilişkilerinin kesildiği depresyonla birlikte oluşan 

kronik yu/ne/tk kendini toplum içinele yabancı hissetmeyle oluşaıı sm~wl durtun 

yalm::.lt,'!;t: beden ve çevre ko~ulları iyi olsa hile. nıhsal dl'ııı:cısındaki hekkıııikrc :unıı 

alamayınca oluşan duygusul yu/ne/de iç dünyasındaki l'•;ünLükrdcıı byıı~ıkl<ın<ın 

kendine acıma, dışarı yansıtılmayan. görünen clananı~ları nunıı<ıl olan gi::/i .ı·u/ne!tk. 
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çoğu ınsanın l~ırkl ı zamanlarda n adi ren ya~ad ı ğı U('C/CI ,.., ' m !111:: 1 !11 g i hi 

açıklaırıı~tır (Akl.:Ncto ve l3arros, 2000). 

Sadler ( 1 978) yalnızlığın be~ farklı boyutu olduğunu a·~ıklamaktadır. Bunlar: ki.~ ise! 

yalmz!tk. bireyin kendisini başkalarından uzak olarak algılamasıdır. Psikolojik yu!ndtk. 

benliğin Ülrklı bölümlerinin birbiri ile ilişki kuramaması sonucu ortaya çıkan yalnızlık 

durumudur. So.\)1(11 yulmz!tk, gruptan ya da toplumdan uzaklaşımı cluygusudur. Klil!lire! 

yulndtk. kültür kaybı ya da ciddi kültürel deği~imkr nedeni ilc ba~kalarından 

uzakla~ma cluygusuclur. Ko::mik yulm:::!tk. elinsel bağın yok olması nedeni ile 

yabancıla~ma duygusudur (Akt.:Mc Whirtcr. 1 990). 

Yalnızlık. sebebine ve belirtilerine göre çqitli isimler almı:;;tır. l3uıılur ~c\rcyk 

ilişkilerin kesildiği depresyonla birlikte oluşan derin yu!m::.!tk: kendini toplum i~imk 

yabancı hissetmeyle oluşan so.\ya! durımı yalndtğt: beden \'C çevre ~artları iyi uls<ı bik 

psikolojik anlamda beklentilere cevap alınamayınca olu~an duygusol yu!ndtk: iç 

dünyasındaki üzüntülerden kaynaklanan dışarı yansıtılınayan. görünen dananı~ları 

normal olan gdi ya!m:dtk durumlarıdır (Demir. 1990). 

Yalnızlığın çeşitlerine ilişkin tanımlamalar irdelendiğinde. yalnızlık duygusunun 

süresinin. algılanma yoğunluğunun ve yaşam alanlarının ölçüt olarak alındığı 

gözlcnıııd.: tcdir. 

2.1.3. Yalnızlık Duygusunun Nedenleri 

Yalnızlığın nedenleri çoğunlukla tek bir faktöre bağlanmaınaktadır. 'ı'alııı;lığııı 

oluşuımı karnıaşık bir sürecin sonucudur ve oluşuımında birelen l~ızla l~ıktör etkili 

olabilmektedir. Yalnızlık duygusunun oluşumunda ve gelişiminele kişinin benlik 

değerinin. gelecekten beklentilerinin. yalnızlılda başa çıkımı davranışlarının ve vereceği 

tepkilerin önemi bi.iyükti.ir (!Vlc Whirter, 1990). Yalnızlığın belirleyicileri bireysel ve 

sosyal l~ıktürlcr olarak iki grup altında toplanıııaktadır. 



Bireysel faktörler bireyin kişilik özelliklerini yansıtmaktadır. Kişilik özellikleri yalnızlık 

duygularının oluşmasında en önemli l~ıktörclür. Bireylerin sahip olduğu kişilik 

özellikleri. duyum s<ığlayıeı ilişkiler kurmalarını cngcllcmd.:tcdir. Sosyal Lıktiirlcr isl' 

bireyin sosyal çevresinin özelliklerini yansıtmaktadır. l~irl'\ krin çe\ resiyle kurduklmı 

etkileşim leri kapsamaktadır. 

Bireysel faktörler yalnızlık duygusu yaşayan bireylerin kişilik yapılarında bulunan 

çekingcnlik, sosyal kaygı. alınganlık, güvensizlik. benlik saygısının düşük ulınası gibi 

özelliklcrclir. Olumsuz kişilik özellikleri bireylerin arkadaşlık ilişkisi kurınakta güçilik 

çekmelerine ve yalnızlık duygusu yaşamalarma neden olmaktadır (Feldman. ı 9n). 

Yalnızlık duygusunun oluşuımında düşük benlik algısı (Bencdict ve diğ., 2002: Ruchkin 

ve Eisemann. ı 999: Özodaşık. 1 989). mutsuzluk ve ümitsizlik (Booth \'C Bohnsack. 

ı 992). bağlanma tarzları ( Larose ve Rernier. 2001 ). nörotizm 'c y~ı~aıııdan 

menınuniyetsizlik (Neto ve Barros, 2000) gibi kişisel l~ıktiirler etkili olınakıadır. 

Yalnızlık duygusu yaşayan kişiler. kendilerini zayıf. güçsü; \·c arkada~sız lıissctıııcktc. 

çevrenın onlardan, onların da çevreelen uzakla~mı~ \'C ilgisiz olduğunu 

clüşünmekteclirler. Çevrelerindeki kişileri vefasız ve güvenilmez görürler. lıavatıa 

elesteksiz ve yalnız olduklarını kabul eelerler (Baron ve Byrnc. 2000). 

Kişisel yetersizlik ve gelişimsel yetersizlik yalnızlığa neden olan Lıktörler arasındadır. 

Kişisel yetersizlik bireyin kendisini olumsuz algılaması sonucunda oluşmaktadır. Sosyal 

ilişkilerek yaşanan huzursuzluk, bağlanma korkusu, kendine güvensizlik. düşük benlik 

algısı gibi l~ıktörler kişisel yetersizliği açıklamaktaclır. Ciclişimscl yetersizliği ise aik 

içinele y~~~~ınan duygusal ilişkiler ve bu ilişkilerin niteliği lx·lirlemckll'dir ( Rukach. 

2000). Susy~ıl yetersizlik yaşayan kişilerde kcnclinc yab,ıııcılaşnıa. gelişimsel gcrilik. 

duygusal stres ve insanlardan uzaklaşımı gibi durumlar una ya çıkmaktadır ( Rokaclı \c 

Brock, 19<)7). 

So.\yal fakf<)t/er de yalnızlık duygularının oluşumunu ve gcli~imini ctkilcıııckıcdir. 

Sosyal faktörler okul ortanıında ve okul ortamının dışında oluşan \'e aynı öneme sahip 

clurumlardır. Okul ortamının dışında oluşan t~1ktörlcr aile-içi çatışmalar. okul ortamının 

değişmesi. yeni bir scmtc taşınma. sevdiği bir kişiyi ya da nesneyi kaybctmck. ailesinin 
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boşanınası ve çok sevdiği birisinin ölmesi gibi yaş<ıntılar yalnızlık duygusunu 

oluşturmaktadır. Okul ortamından kaynaklanan Lıktörler ise; yaşıtları tararından 

reddedilme. arkadaşlık ilişkisi kurmakta zorlanma ve sosyal becerisinin olmamasıdır 

(Chem!, ve Furnham. 2002: Kochendcrfer ve LadcL 1996). 

Yalnızlık duygusu ve sosyal ilişkileric ilgili dcğişkcııkr. ~ıtılganlık. kendini a~·m;ı. riskL· 

girme. benlik bilinci \"C çckingenliktir. Çckingcnlik. benlik bilinci \"C soS)<ıl aııksiycll' 

yalnızlık duygusunun oluşmasına katkıda bulunurken atılganlık. riske girme. benlik 

saygısı ve kendini açma ise tam tersi bir etkide bulunmaktadır (Taylor ve cliğ .. 2000). 

Yalnızlık yaşantısı içindeki bireylerde tipik bazı yalnızlık göstergeleri ,·ardır. Bu 

kişilerdc: başkalarına öfkeli duygularla yaklaşma. mutsuzluk. keder. korku. anksiyctc. 

gerginlik, yerinde duramama, can sıkıntısı ve depresyon gibi durumlar gözlenmektedir 

(Fcldman, 1998). Yalnızlığın gelişınesinde kişinin benlik değerinin. yalnızlılda başa 

çıkma davranışlarının ve vereceği tepkilerin önemi büyüktür. Kişisel özellikler. sosyal 

ilişkiler ve bu i 1 işi.;. i lerden beklentileri. ekonomik durum \c kül türe! Lık Lörkr k i şi n i ıı 

yalnızlığa olan duyarlılığını etkiler. Ayrıca ayrılık. kayıp. yeni bir iş. Lırklı bir ŞL'Iır~.: 

taşınma ve hastalık yalnızlığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Her bireyin yalnızlığını 

hissetme ve yaşama biçimi farklılıklar gösterebilir (Baron 'c Byrnc . 2000 ). 

Sonuç olarak yalnızlık duygusunun yaşanmasıncla bireylerin düşük benlik algısı. 

utangaçlık, çckingenlik gibi kişilik özelliklerinelen oluşan bireysel f~ıktörler ik sosyal 

ilişkilerinin sıklığı. sosyal beceri düzeyleri ve sosyal etkileşim gibi sosyal Lıkli~rlcr 

etkili olmaktadır. 

2.1.4. Yalnızlık Kavramına İli~kiıı Kuramsal Yalda~ımlar 

Bu başlık altında yalmzlık ile ilgili kuranısal görüşkrc yer \ crilnıi~tir. Bu kuramiarın 

yalnızlık duygusunun ortaya çıkışını ve iüıde edilmesini etkileyen etkenler kL)l1Usuıw 

nasıl yaklaştığı ve yalnızlığı nasıl açıkladığı tartışılmıştır. 



20 

Psi/wwwlilik yaklaşunda, ilk olarak Zilborg ( 1938) ya! nı;. olmak ik yalnı/.lık 

duygusunun üırklı kavramlar olduğunu açıklamaktadır (1\kt.:Bucholz ve Catton. 1 tJlJl)). 

Yalnız olmak, normal ve geçici bir durumun sonucudur. Yalnızlık duygusu ise bireye 

üzüntü veren, olumsuz duygular yaşamasına neden olan bir durumdur. Zilborg. 

yalnızlığın kaynağının çocukluk döneminde oluştuğunu öne sürmektedir. c,:ocukluk 

döneminde özseverlik (narsisizm) ve sonsuz güce sahip olma gibi ilkel duygularını 

abartan bireyin bu cluruımınun. yalnızlık ve düşmanlığa dönüşebileceğini belirtmektedir. 

Fromm (ı 9~ l) sevgiyi geliştircmemiş bireylerin. yalnı1.lık \C rıncmsi;.lik duyguları 

yaşayacağını ve bu duygularla başaçıkmak için çeşitli ınl·bııi1.ınaLmıı kulbıııldığını 

belirtmektedir (Geçt;m, ı 999). 

Sullivan ( 1953) yalnızlığın bileşenlerinin bebeklik döneminele başladığı n· her bir 

gelişim dönemi boyunca oluşmaya devam ettiğini öne sürmektedir. Yalnızlığı bireyin 

temel gereksinmesi olan kişilerarası ilişkilerele yakınlık karşılanmadığı zaman ortaya 

çıkan bir durum olarak açıklamaktadır. Yetişkinlikte yaşanan yalnızlığın kökleri 

Sullivan'a göre bebeklik döneminde yatmaktadır. Sullivan yalnız insanların. gelişim 

aşamalarında sahip olmaları gereken çeşitli eleneyimlerden yoksun olduklarını rıne 

sürırıl'I.Jcdir (!\kt.: fv1arangoni ve lckes. 1989) 

Fromm-Reicnıann (ı 959) Sullivan'ın yalnızlık teorisini kabul etmekll'. y~ılnı;lığın 

temelinin bcbcklikte ve ilk çocuklukta atıldığını açıklamaktadır (Akt.:BuchhuL/. \C 

Catton, 1999). Fromın-Reicmann'a göre bireyler. oldukça acı veren \C korkutucu obıı 

yalnızlıktan kurtulmak için mümkün olan her şeyi yapabilir. Birevi tehdit eden bu 

duyguların. bireyin objektif ve sübjektif dünyaları arasındaki !~ırkı ayırt etme algısı 

kaybolduğunda yalnızlık duygusunu oluşturduğunu açıklamaktaclır. Fromm-Rcicmann. 

aynı zamanda tck başınalık boyutunu oluşturan f~1rklı bir yapının olduğunu da kabul 

etmektedir. \Vinnicott (1957) ve Fromm-Reicmann ( 1959). yaratıcı bireylerin yalnız 

kalmaya ihtiyaçları olduğu: ancak. yalnız kalabildikleri sürece kendi ruhsal yapılarının 

üzerine eğilcrek. iç dünyalarının zenginliklerine inerek mü;.ik. edebiyat. flÜ!cl s~matLır 

alanlarıncia ya da teknolojik ve bilimsel yenilikler ortaya çık,ırahildiklcrirıi iiııL' slırcrkr 
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Yalnızlıktan Lıı-klı olan tekba~ınalığın gerekli \'C uluınlu nlduğuııu :-;~ınınuı-lm 

(Akt.:Buchhul:;. \'C Cattuıı. 1999). 

Varoluşçu kurumct/or yalnızlığın evrensel bir duygu olduğunu ve hemen hemen bütün 

insanların bazı zamanlarda bu duyguyu yaşadı k ları n ı i l~ıde ederler. !\ynı :;amamb 

varoluşçu yaklaşımcılar insanın eninde sonunda yalnız kalacağına inanmaktadırlar. 

Moustakas (1989) varoluş yalnızlığı ile yalnızlık kaygısı arasındaki l~ırklılığı 

tanımlamıştır. Varoluş yalnızlığının, insan yaşantısının kaçınılmaz bir parçası olduğunu. 

ınsanın kendisiyle yüzlcşme sürecını içerdiğini ve benlik gcli~iminc katkıda 

bulunduğunu belirtmektedir. Bunun karşıtı olan yalnızlık kaygısı olumsuz bir yaşantı 

olup insanın yabancılaşmasına yol açmaktadır (Akt.:Dcmir. 1990). 

E'rkileşim kunnnct!on bireyin diğerleri ile hiçbir gerçek ilişkisinin olmadığını hissclliği 

anda yalnızlığın ortaya çıktığını öne sürerlcr. Rogers ( 1 99..J-) bireylerin. içicı-imk 

taşıdıkları ki~iliği diğer kişilerin tam olarak anlayamayacağını düşündükleri için 

çevreleri tarafından onay görecek şekilele hareket ettiklerini bununda yalnı/lıklarının 

artmasına neden olduğunu açıklamaktadır (Akt.:Rokach ve diğ .. 2003) 

Weiss ( 1973), yalnızlık konusunda ileri sürü! ebilecek üırldı görüşleri göz önüne alarak 

genel bir sınıllama yapmıştır. Yalnızlığı, sosyal ve ki~isel yönleri ile ele alarak 

sınıJ1anclırmaktadır. Bu duruma göre yalnızlık. ki~inin gereksinim duyduğu sosyal 

ilişkilerden yoksunluğuna kar~ı bir tepkisi olabilcc..:-ği gibi. ki~iııin dcği~ik sos\al 

ilişkileri bulunmasına rağmen. bu ili~kilerdc saınimiydiıı. y~ıkınlığııı \'C du~ ~us~ıllığııı 

bulunnıayışına gösterileı1 bir tepki de olabileceğini ileri sürer (Akt.:Ncto \'L' Barros. 

2000). 

Bilişse! yak/aş1mın öncülerinden olan Pcplau ve Perlman ( 1 9ı-\2) yalnı/.lık olgusumın 

duygusal ve davranışsal öğelerinin varlığını redcletınezlcr: rak at. dah~ı çok bi 1 i ~sc 1 

süreçkrc odaklanırlar. Yalnızlığın bireyin sahip olduğu ili~kilcr ile sahip olmayı arzu 

ettiği ili~kilcr arasında bir uyuşmazlık ve farklılık algılanclığında yaşandığını öne 

sürerler (Akt.:Chipuer ve diğ., 2003 ). Benzer sosyal ilişkilere sahip olan iki ki~idcn biri 

içinde bulunduğu durumdan memnun görlinürken. diğeri yalnı/lık duygusu 



yaşayabilmekteclir. Bilişsel yaklaşıma göre bunun nedeni yalnızlık duygusu yaşayan 

bireylerin. yalnızlıklarının nedenine dair yapmış oldukları yüklemelerclir. 

Sonuç olarak. yalnızlık durumuna gelişim ve kişilik kuraıncılarının yaklaşımları. 

kişilerarası ilişkiler kurmacia başarısızlıklar nedeniyle acı çeken bire\ !erin kişilik 

gelişimierindeki süreçlerele nelerin ters gittiğini incelemek c)lımıştur. 

2.1.5. Yalnızlıkla Başa Çıkma 

Yalnızlığın oluşuımı ile ilgili pek çok araştırma bulunurken, başa çıkma tarziarına daha 

düşük or~ında değinildiği gözlenmektedir. Yalnızlık duygusu içinele bulunan birey 

yaşadığı olumsuz durumlarla başaçıkabilmek için çqitli yollara lxış vurmaktadır. 

Başvurdukları vollardan bazılarının olumlu etkisi olarak yalnızlık duygularından 

kurtulmaLırını sağlarken. bazıları da \·alnızlık duygusunun kroniklqmesinL' neden 

olmaktadır. 

Etkili başaçıkma tarzlarından günlük tutma, müzik dinleme. spor veya yürüyüş yapma. 

hobiylc t.ığraşına, sinemaya gitme ve kitap okumak gibi etkinlikler bulunınaktır. 

Bireylerin aktivitelere katılımlarında tek başına olsalar bile bir şeyler yapmış ulmanın 

etkisiyle_ yalnızlık durumuna bakış açılarını olumsuzdan olumlaya doğru ckğiştirmcsine 

olanak sağlamaktadır. Birey katıldığı bu etkinliklerle kendini ve sosyal ilişkilerini 

geliştirerek yalnızlık duygusuyla başaçıkabilir (Rokach ve Neto. 2000). Birey yalnızlık 

clurumumı. kendini geliştirmeye ayırıp, yaşam tarzını değiştirerek dananı~larında 

değişiklikler yapımı kararı alabilir. Yaşama dair amaçlarında deği~iklik yaparlik 

iletişimini geliştinneye çalışır. 

Yalnızlıkla başaçıkmacia olumlu olmayan l~ıaliyetlcrde bulunmaktadır. 13ireyin yalnı; 

olduğu zamanlardan daha fazla hoşlanmaya başlaı11ası. sürekli kendisiyle meşgul 

olması, çevresiyle ilişkilerini azaltması ve karşı cinsten bağlayıcı bir ilişkiye girmekten 

kaçınması, kendini soyutlaması yalnızlık duygusunun artmasına ve kroniklcşmesinc 

neden olmaktadır (Rokach ve Brock, 1997; Benedıct ve diğ .. 2002). Etkisiz başa çıkımı 



tarzlarından olan ağlamak, uyumak, hayal kurmak, hiçbir şey yapmamak. aşırı yemek. 

televizyon seyretmek, içki içmek, bilgisayar oyunu oynamak gibi ll1aliyctkri sürekli 

yapılmasıdır. Bu faaliyetler, bireyin yalnızlık duygusunun artmasına neckn olmaktadır. 

Aynı zamanda madde kullanımı. intihar girişimlerinde bulunma, suç işleme gibi 

olumsuz davranışlara da dönüşebilmektedir (Rokach. 2000). 

2.1.6. Yalnı:liık Duygusuyla İlgili Ara~tırıııalar 

Bu bölümde, yalnızlık duygusuyla ilişkili olarak yapılan çeşitli araştırm~tların 

bulgularına yer verilmiştir. Bireylerin yalnızlık duygularının oluşmasında \C 

gelişmesinde, kişisel ve sosyal özellikler önemli olduğundan yalnızlık konusunda 

yapılan araştırınalar bu iki temel boyut kapsamında sunulmuştur. 

Yalnızlık Duygusu ve Kişisel Özellikler 

Yalnızlık duygusu ile kişisel özellikler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yiinclik 

araştırımılar yapılmıştır. 13u başlık altında yalnı1.lık ı..lll\gusu ik barınm~ı. akademik 

başarı. alkol Ye sigara kullanma, kendini bcğenıııc. yaş~ıımlan ıııcmnuniycı \L' gckcck 

ile ilgili düşüncelerden oluşan kişisel özellikler konusunda yapılan araştırmalar 

bulunmaktadır. 

Yurtta ve ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencilerinin yalnızlık dül.cylcrinin 

cinsiyctlcri. aile özellikleri, arkadaşları ile olan ilişkileri. sorunlarını diğer insanlarla 

paylaşıp paybşmama durumu ve sigara kullanma durumu gibi bazı değişkenkı-e göre 

değişip değişmedİğİ incelenmiştir (Baran ve Bulut 2002). Yurtta kalan gençlerlc. 

ailesiyle birlikte yaşayan gençlerin yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı bir değişiklik 

olımıdıÇ:ı bulunmuştur. Ccnçkrin yalnızlık clüzc\leri ilc cinsivl'llcrinin. aik 

özelliklerinin. yaşadığı yer ve arkadaş ilişkilerinin \C s~ınınlarını başka ins~ınlarl~ı 

paylaşabilınc durumunun değişiklik yarattığı belirlenirken. gencin sıgara kullanma 

durum un un yalnızlık d uygularında değişiki iğe neden o 1 m adı ğı bul un muştur. 
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Yalnızlık duygusu ilc akademik ba~arı arasındaki ili~kiyi inceleyen ara~tırmalcır da 

bulunmcıktadır. Yalnızlık, sınav kaygısı. aile. arkcıda~ VL' liğretmeıı lkstcği 

dcği~kcnlcrinin akademik başarıyı ne denli yorcladığı Yıldırım (2000) tcıra!'ından 

incelenmi~tir Öğretmenden ve aileden algılanan destek. yalnızlık ve sın~ı\ kaygısı 

değişkenlerinin akademik başarıyı anlamlı olarak yordadığını. arkadaştan algılanaıı 

sosyal dcstcğin ise yardamadığı bulunmuştur. Benzer bir çalışmada. yalnl/.lığın 

atılganlık. durumluk-sürekli kaygı, elepresyon ve akademik başarı ile ilişkisi konusunda 

gerçckk0tirilmiştir (Özoclaşık, 1989). Yalnızlık ve atılganlık arasıncia negati!' yönde. 

kaygı ve depresyon ilc yalnızlık arasında da pozitif yönde ilişki bulunımı~tur. 

Yalnızlıkla. akademik başarı arasında ise negatifyönde ili~ki tılduğu gii;:lcnmi~Lir. 

Yalnızlık hissi duyan insanlarda sıgara. alkol ve uyu~turueu tüketiminin artlığını 

gösteren araştırma bulguları da bulunmaktadır. Sigara içme alışkanlığı olan ve olmayan 

üniversite öğrencilerinin yalmzlık ve uyum düzeylerini incelemek amacıyb (:i i'tçi 

(1997) tarafından bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Sigara içen öğrenci leri n ya In u! ı k 

düzeyi, sigara içmeyeniere oranla daha yüksek bulunmuştur. Sigara içen öğrencilerin 

sosyal ilişkilere girme düzeylerinin, sıgara içmeyen öğrencilere oranla daha yüksek 

düzeyde old uğu bulunm uştur. 

Ü niversi tc öğrenci lerinde yalnız! ı k. stres, üıni ts izi ik. clcprcsyon. yaşama amac; Lı rı. al ko 1 

ve ila<; kullanma ik intihar düşünceleri arasındaki ili~ki iııcL·knmi~tir (Kirkpatrick

Smith ve diğ .. 1991/1992). Bu dört deği~kcnin de intihar dli~lincclcriııi u rta:, cı çı karcııı 

etkenler olduğu gözlenmiştir. Ayrıca on sekiz ya~ ve üzerinde hulun<ın gcni~ hir grup!Lı. 

yalnızlık ile alkolizm riskini inceleyen bir araştırmanın bulguları yalnız olan \'L' y~ılnu 

olmayan erkeklerde alkol alma riskinin değişmediğini buna karşılık kadınlarda yalnı;;.lık 

duygusunun alkol alma riskini ortaya çıkardığını yansıtmı~tır (Page ve Co le. 1991 ı. 

Yalnızlık duygusu \'C alkol kullanma arasındaki ilişkiyi inceleyen bir arcı~tırıııanın 

bulguları algılanan yalnızlık duygusu ve sosyal ilişkilerin yetersizliği ilc içki içme 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermi~tir (Pcderscn \'C Kolstad. 2000). içki 

içnıcycıılcrin dü~ük-sosyo ekonomik sc\ iyeden gelelikini \c ailckrinin kliltCır 
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düzeylerinin ele düşük olduğu gözlenmiştir. içki içenlere göre, içki içmeyen öğrencilerin 

ruh sağlıkLırının daha l~ızla yerinde olduğu gözlenmiştir. 

Yalnızlık ve depresyonu oluşturan stres raktörleri Lizeriııdc cknııomik S\li'Uiliarııı hem 

doğrudan, hem de dolaylı etkisinin olduğu bulunmuştur (Lempers ve diğ .. Jl)89). 

Öğrencilerin yaşadıkları stres kaynakları ile ailelerinin disiplin tarzlarındaki l~ırklılıklar 

arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin yaşadıkları stresiıı. etkisiz başa 

çıkma şekli olan ilaç kullanınalarına neden olduğu gözlenmiştir. 

Yalnızlık duygusu yaşayan bireylerin kişilerarası iletişimele sorunlar yaşadıkları için 

daha fazla interneti kullandıkları hatta arkadaşlık ilişkilerini başlattıklarını gösteren 

araştırma!ar bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerinele yalnızlık duygusu ve internet 

kullanımı ~mısıııdaki iliskivi incelcven bir arastırıııaııın hul~ul~ırı \alnı;lık dtı\!.CUSU\ia 
1 ~ "' i '--- ~ ...... . 

akademik başarı. arkadaşlık ilişkisi ve sağlıklı ulma ar~ısillcLı anlamlı ilişki tıkluğu 

göstermiştir (Ayaroğlu, 2002). internetİn kişinin yaşamındaki olumsuz ilişkiler. 

arkadaşların azlığı, fiziksel görünüm, özürlü olma gibi yctersizliklcrlc başaçıkmak için 

kullanıldığı gözlenmiştir (Seepersad, 2004). Benzer şekilde bir araştırmada da. yalnı/.lık 

duygusu yaşayan öğrencilerin arkadaşlarını internet yoluyla seçtikleri buluııımı~tur 

(Prczza ve diğ .. 2004). 

Bazı araştırma bulguları incelendiğinde, yalnız bireylerle utangaç bireylerin kendilerine 

ilişkin dli~üııcclcrinclc bazı ortak benzerlikler olduğu görülmektedir. Yalnız bireylerin 

kendilerini ve ba~kalarını olumsuz olarak dcğerknclirdikkri ve başkaları tarai'ıııdcııı d~ı 

oluııısu;. \)larak ckğerlcnclirilmc beklentisi içinde oldukları. kendilerini tupluııısal 

becerisi yetersiz. utangaç. cana yakın olmayan. başkaları tararından kabul edilmeyen \C 

karşı cins tarafından çekici bulunmayan kişiler olarak algıladıkları ve ki~ikrarası 

ilişkilerde kendilerine olumsuz özellikler yükledikleri gözlenmiştir. 

Literatüre bakıldığında yalnızlık duygusu yaşayan öğrencilerin kendilerinden memnun 

olmadıkları, düşük benlik algısına sahip oldukları gözlenmektedir. içsel \T dışsal 

denetinıli olmanın ve bazı değişkenierin üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerine 

etkisi incelenmiştir (Yüksel. 1991 ). Dışsal denetimli öğ:-encilerin içsel denctimlilere 



göre yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Dış görünümünden 

memnun olmayan öğrencilerin memnun olanlara göre yalnızlık duygusunu daha f~ızla 

hissettikleri bulunmuştur. Erkek öğrencilerin kızlara göre daha f~1zla yalnızlık duygusu 

hissettiği ve _\erks.·im birimlerine nön.: üiirencikrin \'<.dnı/lık dll\<>ularının ck<•ismcdi<ıi ~ b C' ., .,t;- t:'ı t:"' 

saptanmıştır. 

Benzer bir araştırmada ise. üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir dizi yalışmada. 

bazı öğrencilerin yalnızlıklarını kendi özellikleri ve kişilikleri gibi iySL'l ıh.:denlcrc 

yüklcdiği gözlenmiştir (Russell ve diğ., 1 980). Yalnızlık duygusu yaşayan öğrenciler 

kendilerini utangaç. çirkin, sosyal yönden beceriksiz ve arkadaşlık kurmaktan korkan 

kişiler olarak cleğerlendirmişlerdir. Bazılarının ise yalnızlıklarını. üniversitenin çok 

büyük olması ve insanlarla tanışına olanaklarının kısıtlı olması gibi dışsal nedenlere 

yük !cd i k! eri giizlenm iştir. 

Yalnızlık ve mutluluğun düzcnleyieisi olarak kişilik özellikleri. arkadaşlık ilişkileri \'L' 

kendine güvenin incelendiği bir araştırmanın (C'I1l·ng \'C hırnlıam. 2lJ02) bulguları 

öğrencilerin yalnızlık n: mutluluk duyguları ik nkul kış<.mi<.ırının. kendin..:· gün·n \'C 

arkadaşlık ilişkilerinin karşılıldı olarak birbirlerini ctkikdiğ.ini ) <llısıtınaktadır. I<L'ı1lliıı~._· 

güvenen kişilik özelliğine sahip öğrencilerin, sosyal ilişkilerinde de başarılı olduğu 

gözlenmiştir. Benzer bir araştırmada da, üniversite öğrencilerinde mutluluk. yalnı;.lık ve 

utangaçlık duyguları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırınanın bulguları yalııı;.lık \c 

utangaçlık duyguları arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir (Booth ve l3uhnsack. 

1992). Erkek öğrencilerin kendilerini kız öğrencilerden daha yalnız. daha utangaç ve 

daha ıııutsu;: algıladıkları gözlenmiştir. Mutluluk ile yalnızlık duyguları arasında ise ters 

yönde i!i~;ki olduğu bulunmuştur. Diğer bir çalışmada cb üniversite öğrencilerinin 

utang<.ıylil.; düzcvkrinin. kişisel i)zclliklerinc. aiknin SllS\U ekonomik kültLirL·I 

niteliklerine \'C anne babaların tutumlarına görL' değiştiğini g;isk·nııiştir ((ilıııg\iı·. 2lHHlJ. 

Ünivcrsik öQrcncilcriniıı )'alnızlık, benlik sav!.!ısı \'C \'akın iliskiler kurabilme dü1.e\ leri 
L. .... <......1 "' ı .J 

ve bu düzeyler arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla Odacı ( 1994) taral'ımbn bir 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Kız öğrencilerin erkeklere göre daha kolay yakın ilişki 

kurdukları gözlenmiştir. Öğrencilerin yaklaşık yarısına yakınının yalnızlık duygusu 
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yaşadığı saptanmıştır. Araştırma bulguları öğrencilerin yarıya yakınının benlik 

saygılarının düşük olduğu ve başkaları ile yakın ilişki kuramadıklarını yansıtmaktadır. 

Benlik saygısı ve yakın ilişkiler kurabilme arasında puzitiL yalnızlık ve bcıılik saygısı 

arasında da negatif ilişki olduğu gözlenmiştir. 

Geçici ve kronik yalnızlık duyguları yaşayan öğrencilerin kişilik özellikleri arasındaki 

ilişkinin incelendiği araştırmada. Amerika ve İran liniversitelerindc okuvan iranlı 

öğrenciler kmşılaştırmıştır (Hojat. 1983). Her iki üniversitede de kronik yalnızlık 

duygusu yaşayan liğrencilerin geçici yalnı;.lık duygusu yaşayanlar~ı ghre kaygı. 

nörotizm ve dışsal konirole inanma düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Aynı zaın<.ında 

kronik yalnızlığa sahip olan öğrencilerin benlik algılarının düşük ve içe dönük kişilik 

özelliğine sahip oldukları saptanmıştır. İran ün i versitesi nde okuyan öğrcnc i leri n 

elepresyon ve içe dönüklük düzeyleri arasındaki anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. 

Yalnızlık duygusunun hayatından memnun olmama ile ilgili olduğunu gösteren 

araştırma sonuçları da bulunmaktadır. Buna bağlı olarak. yalnızlık duygusu. yaşamdan 

zevk almanın yitirilmesi. acı çekme ve depresif bozukluklar arasındaki ilişki 

incelenmiştir (Joinı.::r ve diğ .. 2002). Üniversite öğrencilerinin nıhsal durumları. 

yalnızlık duyguları. sosyal ilişkileri yaklaşık olarak bir yıl arayl<ı iki Lırklı ;amamLı 

gözkıımi:;;tir. /\raştırma bulguları. sosyal ilişkiler bozulduk~'<t ~aşaıııdan IC\·k ~ılmanın 

da azaldığını göstermiştir. Acı çekme ile depresif" bozukluklar arasınd<ı anLımlı ilişki 

olduğu bu 1 un m uştur. 

Gençlik dönemin ele bulunan araştırma görevlilerinin. yalnızlık düzeyi ile tükenmişlik 

düzeyi ve yaşanı doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmanın bulguları. kadın 

araştırma görevlilerinin duygusal tükenme hissini. erkeklere göre daha !~ızla 

yaşadıklarını göstermiştir (Selçukoğlu. 2001 ). Bu araştırmada kişisel başarı düzevi. 

kadın <ır~ıştırnıa görevlilerinde erkek araştırma göı-e\·lilcrine göre daha vüksek 

bulunmuştur. Yalnızlık duygusunu en çok hissedenkrin ise. bekar araştırma g()re\ Iiieri 

olduğu giizlenm iştir. 



Diğer bir araştı rnıacla. ergcnkri n ya in ızlı k eleneyi ııı leri i le algı !ad ı k ları yaşam 

kalitesinin topluma bağlayıcılığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırınamn bulguları 

öğrencilerin toplumsal ilişkilere katılımları ve yaşam kalitelerini algılama şekilleri ilc 

yalnızlık duygusu arasında ilişki olduğunu yansıtmaktadır (Chipuer ve diğ. 2003 ). 

Öğrencilerin yaşıtlarıyla kurdukları yakın ilişki ve stres düzeyleri. boylamsal bir <;alışma 

ile incelenmiştir (Prinstein ve Greca, 2002). İlk uygulama altıncı sınıfta okuyan 

öğrenciler üzerinde yapılmış, ikinci uygulama ise aynı öğrencilerle altı yıl sonra 

gerçeklqtirilmiştir. Öğrencilerin arkadaşları tarafından tanımianına durumları ile benlik 

algıLırıııa bakılııııştır. Veri grubu popüler, zeki. neşeli. saldırgan. uyumsuz ve hiç 

arkadaşı olmayan ya da az arkadaşı olan öğrenciler şeklinde tanımlanmıştır. Sonuç 

olarak ark~ıdaşlarıyla yakın ilişki kuran öğrencilerin benlik ~ılgıları w stres dli;.cvleri. 

olumlu yönde gelişmektedir. İzleme çalışmasında. pupl':lcr \C dışadlinük kişilik 

özelliklerine sahip olan öğrencilerin streslerinin azaldığı. buna karşılık saldırgan ulaıı 

öğrencilerin ise tam tersi olarak streslerinin arttığı bulunmuştur. 

Yalnızlık duygusuna eşlik eden ümitsizlik ve umutsuzluk duyguları avrıca 

yaşamlarından memnun olmama gibi durumlar araştırmacıların dikkatini çeken bir konu 

olmuştur. Suçlu ve suçlu olmayan erkek öğrenciler arasında ümitsizlik. benlik algısı. 

kişilik özellikleri ve yalnızlık duyguları arasındaki ilişki incelenmiştir (Ruchkin ve 

Eiscmaan. 1999). Araştırmada iki grup arasında anlamlı Lırklılıklar bulunmuştur. 

Yalnızlık n: ümitsizlik arasında karşılıklı birbirini etkileyen yüksek hir ilişki 

bulunımı:;;lur. Kişilik özellikleri ilc psikolnjik sonınlar giiskrınL' c~çısıııdcll1 d:ı ~ınLımlı bir 

ilişki bulunduğu gözlenmiştir. 

Benzer bir araştırma, yalnızlığa eşlik eden psiko-sosyal değişkenleri iki J~ıklı kliltürck 

ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir (Neto ve Bmros. 2000). Yalnızlık duygusu. 

iyimserlik, sosyal kaygı ve yaşam doyumu ölçekleri kullanılmıştır. İki kültür arasında 

yalnızlıkla ilgili cinsiyet ve kültüre özgü değişiklik bulunmamıştır. Buna karşılık 

yalnızlık duygusu yaşayan öğrencilerin çoğunluğunda yaşamlarından memnun olmama 

ve nöruti;m olduğu gözlenmiştir. Ayrıca. lise öğı\:ncilcriniıı yalnızlık duyguları 

üniversite öğrencilerinden daha yüksek buluııımıştm. 



Yalnızlık duygusu ve sosyal değişkenler ilc ilgili araştırmalar incelendiğinde. yalnızlık 

duygusu yaşayan öğrencilerin alkol ve sigara kullandıkları. akademik başarısızlık 

yaşadıkları. düşük benlik algısına sahip oldukları. ümitsiz oldukları. dı~sal kontrole 

inandıkLırı. utangaç oldukları. internet bağımlılığı gcli~tirdikkri buluıınıu~tur. 

Yalnızlık Duygusu ve Sosyal Özellikler 

Bu başlık altında, öğrencilerin yaşadıkları yalnızlık duygusu ile aile ilişkileri. arkadaşlık 

ilişkileri, sosyal destek alına ve yaşadıkları sorunlar karşısında gösterdikleri tepkiler gibi 

sosyal ilişkileri konusunda yapılan araştırmalar sunulmuştur. 

Yalnızlık duygusu oluşuımında ve gelişmesinele aile ve arkadaşlık ilişkileri arasındaki 

ilişkileri belirlemcyL' yönelik araştırınalar bulunmaktadır. ;\ik-içi çatışıııaLır \C aik 

bütünlüğünün. öğrencilerin kişisel gelişimleri ve sosyal ilişkileri üzerindeki etkisini 

inceleyen bir araştırmanın bulguları aile-içi çatışınal~ırııı kı; \C erkek öğı\:ııcileri l~tt-klı 

clüzcylercle etkilemekle birlikte, her iki cinste de yalnızlık duygularının artmasımı neclen 

olduğunu göstermiştir (Johnson ve diğ., 2001). Benzer bir araştırmada da. arkadaşlık 

ilişkileri. aile yapısı ve demografik değişkenierin öğrencikrde yalnızlık duygusunu ne 

kadar yordadığı incelenmiştir (Uruk ve Demir. 2003). Akran ilişkileri. aile yapıları ve 

demografik değişkenler arasında akran ilişkilerinin öğrencilerin yalnızlık düzeylerini en 

iyi yordayıcısı olduğu bulunmuştur. 

Annc-b;ıha ve arkadaş bağlılığının sosyal ve duygusal yalnıziık üzerindeki ayrıştırıcı 

etkisini iııcclcycn Lökcr (ı 999) susyal ve duygusal yalııll.lığııı l~ıı·klı iki boyut u lduğu 

denencesini kısmen doğrulamıştır. Yaşları ı :2 ilc :2g arasında değişen crscıılcrck. or1~1 

yaş ergcnlerirı geç yaş ergenlcrc göre daha !~ızla duygusal yalııı/lık lıisscttikkri \L' L·ı-kcıı 

yaş ergcnlcrin orta ve geç yaş ergenlerclen daha fazla sosyal yalnızlık yaşadıkları 

görülmüştür. Diğer bir araştırmada da üniversite öğrencilerinin arkadaş ve aileleriyk 

ilişkileri ile sosyal destek, cloyum ve yalnızlık arasındaki ilişki incelenmiştir (Güngör. 

1996). Üniversite öğrencilerinele duygusal yalnızlığın sosyal yalnızlığa uraııla daha çok 



yaşandığı gözlenmiştir. Yalnızlık duygusu açısından erkeklerin kızlara. duygusal ilişkisi 

olmayanların olanlara oranla kendilerini daha yalnız hissettikleri gözlenmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir 

(Demir. l 990). Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden, akademik yönden başarısız 

olanların başmılılardan. serbest zamanını tck başıııa geçirenlcrin başkalarıyl<ı 

geçirenlcrden. aylık gelirini sosyal etkinlikler ıçın yeterli giirmcycnlcrin giirenlcrdcn. 

çevresinden sosyal destck alınayanların alanlardan. y;ıkın arkadaş sayısı a1. ol;ıniarııı 

fazla olanlardan, yeni sosyal ilişki kurmaya isteksiz olanların istddikrdcıı. sosyal 

becerilerini yetersiz görenlerin yeterli görenlerden, sorunlarını kimseye açmayanların 

sorunlarını başkalarına açanlardan, anneyle babayla karşı cinsle ilişkilerden memnun 

olmayanlarm bu ilişkilerelen memnun olanlardan. daha yoğun yalnızlık du:-ı'gusu 

yaşadıkları bulunmuştur. 

Yalnızlık duygusu ile yabancılaşma arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik 

araştırmalar da yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinde yabancılaşma ve yalnızlık 

düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmanın hulgul;ırı i)ğreııcilcrin \:ılııı;.lık 

ve yabancılaşma düzeyleri arasmda yüksek ilişki olduğunu gösterınİştir (Dunı.ll)L))J. 

Öğrencilerin yalnızlık ve yabancılaşma düzeylerini etkileyen etmenlerden snsval 

ilişkikrc ait olanların, bireysel ve ailesel özelliklere ait olanlara göre. clah~ı vüksek 

oranda etki !ediği gözlenmiştir. 

Yalnızlık duygusu yaşayan bireylerin toplumsal ilişkilerinde yetersizlik gösterelikleri 

görülmektedir. Yakm ilişki kuran ve kurmayan üniversite öğrencilerini çeşitli sosyal 

psikolojik etkenler yönünden karşılaştıran bir araştırmanın bulguları. romantik 

beraberliği olmayan öğrencilerin duygusal yalnızlığı daha l~1zla hissettiklerini 

gösterllliştir (Büyükşahin. 2001 ). Benlik saygısı \'C stres bel i rti si gösterme leri aç ı sı ndan 

iki grup ar;ısıııd;ı değişiklik bulunmamıştır. !-:rkek iiğrcncilcriıı kı/lara tmıııl~ı d~ıkı Lvl<ı 

ilişkilerine~ güvenli bağlanma stili ilc bağlandıkları ve daha ~ı,: stres belirtisi giistcnlikkri 

ve daha yapıcı streslc başa çıkma tarzlarını tercih ettikleri gözlenmiştir. lknzcr bir 

araştırmada, arkadaşları ile sağlıklı ilişki kuran ve sağlıklı ilişki kuramayan öğrencilerin 

yaşıtlarıyla duygusal ve davranışsal uyuımı karşılaştırılm!ştır (CrocketL 2000). ;\rbdaşı 
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o !ımı yan veya sağlıklı arkada~ lık i li~kisi kuramayan öğrenci leri ıı. depresyon ve ya In ız! ı k 

düzeylerinin. diğer gruba göre daha yüksek olduğu gözlcnmi~tir. 

Yalnızlık duygusu ile sosyal destek arasındaki ili~kileri belirlemeye yönelik 

araştırmalarda yapılmıştır. Sevilen birinden ölüm nedeniyle ayrılan ergenkrin üzüntüyle 

başaçıkmalarını inceleyen bir araştırınanın bulguları. öğrencilerin üzüntüyle ba~a 

çıkmacia ailckriııden ve yakın arkadaşlarından destek alelıkları veya kendi kendilerine 

başa çıkmaya çalı~tıkları buna karşılık okul rehberlik hizmetlerinden yardım alınadıkları 

göstcrmi~tir (Rask ve diğ .. 2002). Öğrencilerin üzüntüyle etkili bir biçimde ba~~~ 

çıkmayı gerçeklqtircıııccliklcri için yalnızlık \C ülüııı gibi lılunısuz duygu \C dü~Cıncckr 

yaşadıkları gözlcıırni~tir. 

Diğer bir çalışmada ise, yüksekokula devam eden birinci sınır öğrencilerinin :alnızlık 

duyguları. kişisel uyum, sosyal elestek sistemleri ile bağlanma stilleri arasındaki iii~ki 

incclenmi~tir (Larose ve Bernicr, 2001). Sosyal yönden çekingen olan öğrencilerin. 

arkadaşlarından ve öğretim elemanlarından yardım istemcek güçlük çektikleri 

gözlenmi~tir. Yalnızlık duygusu yaşayan öğrencilerin kavoı .,b eğilimleri. stresi 

algılamalarının yaşamayanlara göre daha t~1zla olduğu bulunmuştur. Çevrelerinde destek 

veren kişi ll~ ı\.' kar~ ı güvensizlik yaşadıkları. sosval elestek alınad<ı güçlük çektikleri 

gözlenmiştir. 

Benzer bir ç:ılı~macb. üniversite öğrencilerinin yalnızlık di"ı;cylcri \C h<lll dcği~kcnlcriıı 

uyum düzeyine etkisini incelenmiştir (Bilgen. l 989). Öğrencilerin yalnızlık düi.L·ylcri 

yükseldikçe kişiseL sosyal ve genel uyum düzeylerinin de düştüğü gi"i/lcnnıiştir. 

Araşurınada üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yalnızlık puanları. son sını!' 

öğrencilerine göre daha yüksek çıkmıştır. Kız ve erkek öğrencilerin yalnızlık düzeyleri 

arasında ckği~iklik olmadığı gözlenmiştir. 

Yalnızlık duygusu ile başaçıkma masındaki ilişkileri belirlemeye yönelik ara~tırnıalarda 

yapılmıştır. Y<tlnızlık duygusu ile cmpatik beceri. benlik algısı \·c strcslc başu çıkııw 

tarzları i:icckycıı bir ara~tırmanın bulguları. slısyal 'l' dtı:gus~ıl yalııı;lık dCı;cykri 

yüksek ol<ın öğrencilerin, benlik algılarınııı da di.i~ük olduğumı \C dkisiz lxı~aı;ıkma 



mekani:;.ınalarını kullandıklarını göstermiştir (Beneclicl ve diğ .. 2002). !\ynı zamanda 

etkisiz duygusal başaçıkma yolunun duygusal yalnızlığın yükselmesine neden lılduğu. 

buna karşılık sosyal yalnızlığa neden olmadığı bulunmuştur. lknzer bir çalışm~ıcla da 

yalnızlık duygusu yaşayan öğrencilerele stresle başaçıkma tarzları incelenmiştir (Van \'C 

Duke. !99 1 ). Etkisiz başa çıkma şekli olan üzüntüye kapılıp tepkisi:;, kalma turzııım hem 

yalnız lıem de yalnız olmayan öğrencilerde olduğu bulunımıştur. Yalnulık duygusu 

yaşamayan ergenlerde bu durumun geçici olduğu araştırmanın bir eliğer bulgusuclur. 

Yalnızlık duygusuyla başa çıkma ve kültürel geçmişin etkisi incelenmiştir (Rokach ve 

Neto. 2000). İki ı:ırklı kültürde öğrencilerin yalnızlık duygusuyla başa çıkmacia 

kullandıkları etkili stratejiler karşılaştırılmıştır. Yalnızlık duygusunun kabul ve 

yan sı tma. h;; ise! gel işi nı. sosyal clesteğe başvurııw. uzak !aşma \'C i n kar. d i n sc 1 

inançlarLı ilgisi incelenmiştir. Sonuç olarak iki kültür arasında kültüre i)zgü anlamlı 

farklar olduğu bulunmuştur. 

Üniversite öğrencilerinin yalnızlik ve sosyal beceri düzeylerini inceleyen l lamarta 

(2000) erkek öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin kız öğrencilere göre önemli düzcycle 

yüksek olduğunu bulmuştur. Sınıf düzeylerine göre yapılan kar)ılaştırnıada son sınır 

öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin birinci sınıllara göre önemli düzeyele yüksek 

olduou bulunmustur. Ö<'irencilcrin okucluou bölüm vetisti<ii ve barındıoı "Cr aeısındaıı t;> ) b b ~ .... ); b b) 'r 

yalnızlık duygularının değişmediği gözlenmiştir. Sosyal beceri ve yalnızlık düzeyi 

arasında ise ters yönele bir ilişki olduğu bulunmuştur. 13eıvcr bir araştırmada da. 

yalnızlık duygusu yaşayan i)ğrencilerin davranışlarını kuntrul etmeleri incelenmiştir \l' 

öğrencilerde sosyal beceri eksikliğinin kronik yalnızlığı ulu~turan birincil etken okiuğu 

gözlennıi~tir (Carr ve Schellenbach. 1993). Kronik yalnızlık yaşayan öğrencilerin 

davranış ve duygularını ifade etmeyi öğrenemedikleri bulurıınu~tur. Kmnik yalnızlık 

yaşayanların sosyal gelişmelerinele duygusal ve dananışsal problemler yaşadıkları 

araştırımının diğer bir bulgusuclur. 

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda öğrencilerin yalnızlık duygularının azaldığı 

görülmektedir. Grupla sosyal beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin yalnızlık 

düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir (ÇakıL 1998). Deney grubundaki öğrencilerin 



yalnızlık duygularında anlamlı düzeyde bir azalma olduğu ve bu azalmanın üç aylık 

izleme ellinemi sonrasında da korunduğu gözlcnirkcn kontrol grubundaki öğrencilerin 

yalnızlık duygularında anlamlı düzeyde bir değişme olmadığı saptanmıştır. Benzer bir 

m~ışlırnwdii. insl!n ilişkileri becerileri eğitiminin i.iniwrsill' iiğrencilerinin :-·;ılnı;lık 

düzeylerine etkisi incelenmiş ve insan ilişkileri beceri eğitimi prograınıııııı iiğrcııcilcrin 

yalnızlık düzeylerinin azaltılmasında ve sosyal ilişkilerini geliştirıııelcrindL' uluııılu 

etkiye sahip olduğu gözlenmiştir (Odacı, 2003). 

Yalnızlık duygusu ile davranış bozuklukları arasmdaki ilişkileri bclirlemeyL' yönelik 

araştırmalar da yapılmıştır. ·Öğrencilerin psikososyal gelişirnindeki gö;.lencbilen 

davranış bozuklukları incelenmiştir (Huurre ve Aro, 1998). Davranış bozukluğu olan ve 

olmayan crgenlcr karşılaştırılmıştır. Her iki grup arasında depresyon, aile ilişkileri ve 

stres b,: 1 irti leri arasında anlamlı bir değişiklik bulunmaını ştır. Davranış bozuk 1 uğu 

gösteren iiğ_rcııcilerin daha az sayıda arkadaşlarının bulunduğu. arkadaşlık kurmacia 

güçlük <,'t'ktikleri ve yalnızlık duygularını daha yoğun hissettikleri gi)zlcnıııiştir. 

Davranış bo/ukluğu gö~tcrcn ku öğrencilerin benlik :ılgıLırıııııı. nkul b~ışarıLmnın \~o: 

sosyal bcct:ri lerinin. davranış bozuk! uğu o lmayan !ara göre daha d üşük old uğu 

bulunmuştur. Davranış bozukluğu olan öğrencilerin yaşılları ilc birbirine ben;.er 

sorunlar yaşadıkları ve kızların, psikososyal gelişmelerinele daha J~da sosyal dcsteğc 

ihtiyaç duydukları gözlenmiştir. 

Psikolojik yardım aramaya yönelen ve yönelmeyen bireylerde stres. kontrol odağı 

inancı, yalnızlık algısı ve psikolojik belirti gösterme düzeyleri incelenmiştir (Azizoğlu. 

1993). Kontrol odağı inancı ve yalnızlık algısı arasında anlamlı düzeyde ilişki olmadığı 

gözlcıını i::;t ir. 

YalnLdık dun~usu \'L' sosYal dcQiskenlcr ilc iiL:iii ar<ıstımıalar iı11:ekııdiL:iııdl·. \~ılııı;lık 
- .__ - ...._ 1 '- • ....... -

duy·gusu yaşayan öğrencilerin aile üyeleri ve ark;ıdaşlarıyla ilişkilerinde sorun 

yaşadıkl::ırı. sosyal beceri düzeylerinin düşük olduğu. kendini aı,:m~ıda ve sorunlarını 

paylaşmacia güçlük yaşadıidan ve etkisiz başa çıkma tarzlarının bulunduğu 

gözlenmiştir. 



Sonuç olarak. yalnızlık duygusu ile ilgili olan araştırmalarda dikkati en çok çeken bulgu 

hem ki:;;isL'l Ö!:clliklcrirı hem de sosyal özelliklerin yalnızlık duygusu ik deği:;;ik 

düzeylerele ilişkili olduğu saptanmıştır. 

2.2 Öfke Duygusuna İli~kin Açıldamalar 

Bu başlık altında, öfl.;:c duygusunun tanımı. öll~enin duygusunun nedenleri. ülkenin 

ibc!e ediliş biçimleri. ölkc kavramına ilişkin kurams,ıl yaklcı:?ımlm ve i\lh· clu}g.usu ilc 

başa çıkma ve öile ilc ilgili araştırmalann üzerinde clunılımıktadır. 

2.2.1. Öfke Duygusunun Tanımı 

ön~c. günlük hayatımızcia önemli yere sahip duygularımızdan biridir. Ö11-:c. birevin 

planları. isrck ve ihtiyaçlan engelkncliğinclc ve haksızlık. adaletsizlik ve kendi benliğine 

yönelik bir tehdit algıladığında yaşanan temel duygulardan biridir. Enl~nsel bir duygu 

olmakl:ı lwrabcr. her kültürde f~ıı-klı şekillerele yaş~ınınakt~ıdır. 

Ötke bireyin kendisine yönelik bir tehlike nedeniyle brşısırıdaki bireyi uyarımısı 

şeklinde ortaya çıkan etkili bir yaşantıdır (Kennedy, 1 992). Ölke. eııgclleıımc \c korku 

karşısında ortaya çıkan bir tepki olup, aşırı dcreecsinek bilinç bulanıklığına ve dananış 

bt)zukluklarına yol açabilmekteclir (Köknel. 1986). ÖJlc duygusu 13iagio (1989) 

tarallncLın, gerçek veya hayali bir engellenme, tehdit vcy·a haksızlığa uğrama kLtr:;;ısında 

oluşan bilişlerle ilgili ve kişiyi rahatsız edici uyarıcıları ifade etmeye yol açan. güçlü bir 

duygu olarak lanırnlanırken; Deffenbacher ve diğ. ( 1996) öllcnin planlanarak ortaya 

çıkan bir durum olmadığını. çoğunlukla. engelkııme. h~ıksızlığa uğraımı. elqtirilnıc. 

kliçümscnmL' gibi durumlarda oluştuğunu bclirtm~..·ktedir. 

Robins ve Novaco ( !999) ôll"cyi. basit bir sinirlilik vc:-cı kı;gııılıJ... lıaliııdcn. yuğuıı 

hiddct dunımuna kadar değişen dereceli bir duygusal dunı!ıı olarak Laııımlaımıktadır. 
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Smith ve Fur!ong ( 1998) de belirli biliş~;cl. algıs~ıl \-'~ırpıtm<ıl<ırla hağl<ıntılı 

knomoııolujik. i(;sel bir duygu durumu olarak tari!' ctnıektedirln . .'\_vrıc~ı lkh<ıryslıc \c 

Fryxell ( 1998) öfl<.eyi, engel olunma ve derin kırgınlığın duygus<ıi bir durumu n b rak 

tanımlamıştır. Öznel olarak öfle; önemsiz kırgınlıklar nedeniyle anic.kn patlayan karşı 

olma, eliişmanlık kızgınlık duygularını içeren bir durumdur. 

Luhn ( l 999) göre öll\e duygusundan önce kızgınlık duygusu oluşur. Kızgınlık. bir olay 

ya da kışkırtılma sonucu tctiklcncrek kızgınlık düşünceleri ilc birlikte c.hıvranışlara 

yansır. l<ızgilllık artar. kontrol cdilemezsc şidclctlcnir ve yapıcı eylemlerle kontrol 

cclilemczsc giderek giiçlcnir. Kontrol altına alınamayan kızı;ınlık. uzun süren şiddetli. 

acı verici ve tahrip l·dici bir dizi ölkeli düşünce ve eykı~ıkri b<ışlatır. ÖJl..;c hir işmL·ttiL 

Kişilerin kızgınlık duygusu yaşadığında bu duyguya göstl·rdikicri bir du) gu. bir 

tepkidir. 

Smith ve Furlong (1998) öfke kavramını, genellikle hallfkızgınlıktaıı kmg~ı ,.c şiddete 

vaı-an yoğun duygular olmak ifade eder. Doğrudan doğruya nesneleri tahrip etme) l' 

veya insanları yaralamaya yönelik saldırgan davranışları motive eden kompleks bir grup 

duygu ve tutl:ımı da kapsar. Öile düşmanlık duygusu içinele yer alır. Saldırganlık. 

genelli kk diğer nesne ve ki~ilere yönelik tahrip edici ve zarar verici davranışları anlatır. 

Liter<ıtCırdc ii!l:e ve saldırganlık çoğu zaman birbiriyk ili~kili olarak ek alııınıukta \C 

birbiriyle bağlantılı olarak değerlcndirilmektcclir. Ülke hir ~ok saldırganlık hiçiminin 

arkasın(b yalan dürtli veya güclü olarak görülmektedir (f\\erill. ı 983 ). /\ncak. 

saldırganlık öll~eyle ilişkili olmasına rağmen. ikisi aynı değildir. Saldır1:~aıılık bir 

davranış. ölkc ise duygudur. Öfke bazen saldırganlığa yol açar. fakat her ;.aman 

saldırgan davranışın başlatıcısı değilelir (Kellner ve Bry. ı 999). 

Öfl.cniıı: ınsanın mutluluk, üzüntü, korku ve nefretten oluşan beş temel duygusundan 

biridir ,.'-. bireyin istek ve ihtiyaçlarının engcilenmesi. beklentilerinin gen,:cklqnıenıesi 

söz kunustı (ılc!u~und~ı ortaya çıkmaktadır. Tahrik edilme ,.c ll'hdil özellikle ele kişinin 

benlik scıygısına yönelik lllarak haksızlık algılanması sö; kunusudur (Kısaç. j()C)()). 



Verilen tanımlardaki ortak noktalara bakıldığında ö1l:e duygusu. bireyin planları. istek 

ve ihtiycıt;iarı engellı:ndiğinde ve haksızlık. aclaletsizlik ve benliğine yönelik bir tehdit 

algıladığıııcla ve bekl·,;ntileri gerçeklqnıediğinc!e ortaya ç;kan olumsuz bir duygudur. 

Öll<.c Duygusunun Nedenleri 

Öfkeyi ortaya çıkaran etkenierin neler olduğuna bakıldığında. aslında bu konuda kabul 

edilen tck bir cevap yoktur. Ölkcye neden olan etmenlerin ba~ıncla i:'ngel/ennJe 

(frustration) gelmektedir (AvcrilL 1983; Dcffenbachcr ve diğ .. 1996). Bilindiği gibi 

cngellennıe istek. ihtiyaç ya da bir clavranışın. amaca ula~masının önlcnnıcsiclir. 

Cüceloğlu (ı 991 )'na göre ise. engcllcnme bireyin elele etnıck istediği bir nesneye. 

ulaşmak istediği bL·lil'li bir amaGı \·armasında veya ihtiyaçlarının giderİlınesi iiıılcııdiği 

zaman ortaya çıkan olumsuz duygudur. 

Ölleyi ortaya çıkaran diğer nedenlerden biricle kt.>'ktrlmuclır (i\ veri ll. Jl)g] ı. 

Kışkırtmalar genelde karşıdaki bireyi tahrik eden ve onu bir davranışı yapmaya zorlayan 

durumlardır. Bilişsel kuraıncılardan Beck'e göre kışkırtma w tehdit öll~enin ttmel 

nedenlerindendir (Akt.: Feldman, 1 998). 

Öfl:cye neden olan diğer etkenler arasında ise. rahatsız edici ve hoş olmayan uyaran 

bulunnusı. ailcvi veya hayran olunan bir bireyi model alma. ya~aındaıı 

nıenınuniyetsizlik. ki~isel haklara \'C benliğe saygı gösterilmediğini düşüıııııedir ( Peıın 

ve diğ .. ~003 ). 

Ki~ilerin yapmak istedikleri ve istemedikleri ya~ ilc cleği~tiği için ölh' l1L'denlcri de ya~a 

göre dcği~mcktcdir. Bebeklerde, ihtiyaçlarının kar~ılanıııaıııası öll:.cye neden ulurkcn. 

Çocuklarda )1alnız bırakılmak. beklentilerin vasıııa !!Öre !~ızla olması ve lxısarısızlık öll\e 
.1 j ._ i 

nedcnlcridir. Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde öfke nedenleri. sos\'al 

cngellcnmclcr ve düş kırıklıklarını da kapsayarak artar. iğncleyici sözler. büyüklük 

taslanm;ısı. hnr görülmek. sosyal hırsiarın önüne geçilmesi. kıskançlık ve haksızlığa 
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uğramak sık rastlanan ölle nedenleridir (Deffenbacher ve diğ .. I 9lJ6). Ölke duygusunun 

nedenleri yaşa göre değiştiği gibi cinsiyete göre ele değişmektedir. Kadın ve erkeklerde 

farklı schcpk:r öllcyc neden olmaktadır. erkeklerde. eliğer erkeklerin saldırısı ve 

hırpalanınası. karşı cins tarafından küçük düşürülme ve aşağılanına en fazla öll.c nedeni 

olurken. kad;nlarda ~irkin isimler takılması ölke nedeni olarak belirtilmiştir (lkıggio. 

ı 989). 

Günlük yaşamda kendini yeterince gün~nde hissctıneme. yanlış hilgilcııdirildiğiııi 

düşünme. başkaları tarallndan kendisine saygısızca ya dalıaksız hiçimele d~ıvr~ınıldığını 

hissetme, uykusuzluk, kronik biçimde yorgun ve tl"ıkenmiş olma. aile-evlilik ilişkileTinin 

gerginleşmiş olma. onuru kırılmış, haklarına tecavüz edilmiş hissetme. kendisini 

kimsenin aniamaclığını dl"ışünüyor olma gibi faktörlerin öll~c doğuran nedenler arasında 

oiduğu söylenebilir (Gianakos, 2002). 

Ölkc duygusunun nedeni. direk olarak olayın kendisinin olmadığı. bireyin yaşanan 

olay;:ı ilişkin taktığı bvramsal gözlüklerin olduğu açıklanmaktadır. Yani. yaşanan olaya 

ili~kin ol~ırak yerleşmiş inanç. yorum ve dcğcrlcııdinııc blıpları. ol~ıyı :ılgıl~ıyış 

biçimleri ve bunlardan üretilen düşüncelerelir (Özer. Jl)~l) ı. Bir diğer dc)~i~lc. olayın 

bireyi öfkclcndirrncdiğini. bireyin kendi inançları doğrultusunda. önceki clcııcviınlcrlc 

bağlantı kurarak öflelendiği söylenebilir. 

2.2.2. Ötı.;.cnin ifade Ediliş Biçimleri 

Öf1.-:e bireyin kendini savunmak ve karşısındakini uyarıııak anwcıyla ortaya koyduğu bir 

cluv!..',u]anıııı hiciınidir. Öfke kimi zaman kısa süreli. orta siddctte ve hatta kisin: Lınlalı: 
,., .._ • • l... ... 

kimi z:ırıı~ııı ise. cok sicklctii. \'tıQun. sürekli \'C talıri11 edici uiabilınektcdir. Öih:'ııiıı , l ... .._ 

ortaya k(ıııulııı<tsı yapıcı veya yapıcı olmayan bir şekilde sii1.cl )'Ll da da\raııışs:ıl \"C\a 

fizyolojik bir biçimci·: iEıclc edilebilir. 



Bu duygunun açık bir şekilde, doğrudan ifade edilmesinin yıkıcı bir özelliği olduğu 

düşünüldüğünden, öfke pek çok kültürde olumsuz bir şekilde cleğcrlcııdirilıııckll'dir. nu 

şekilde iütdc edilen öfke duygusunun, kişiyi, sözel ve fiziksel saldırılara ayık bir hale 

getirebilcliği. aile içinele ve kişiler arası eliğer ilişkilerde çatışmalara neden nlzıbildiği 

ileri sürüiLirken (Penn ve diğ., 2003), kişinin benlik saygısının. önemli ölçüele 

düşıııL'siylc de sonuçlanabildiği belirlilmektedir (DclTcnbaclıcr ve diğ .. i 006). 

Öll<:c yaşantısında ve öH-:enin ifade edilmesinele etkili olan lizyolojik ve cla\T~ınışsal 

boyutl~ır hulunıııaktadır. Fi:::ikse! ı·eji:::yo/ojik ho\'1/t. hiı·L·yiıı lıcrlı<ıngi bir cngL·IIL'IllllL' :-·~ı 

da öfke uyandıran bir durum ile karşılaştığında bastırılmış ölh~nin bireyin hedeninlk 

oluşturduğu fizyolojik değişikliklerelir (Berkm.vitz. 1990). Üll;e belirtileri lk adrcnaliıı 

ve noraclrcnalin hormonlarının bir bileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Öll;eye eşlik 

eden fizyolojik belirtiler, kas geriliminin artması, kaşların çatılması. dişierin 

gıcırdatılması. ters ters bakma, yumrukları sıkma. yüzün kızarması. özellikle el ve 

ayakta titre nı c hissi, uyuşma hissi, tıkanma hissi, ne fes al mak ta zorluk, vücudun çcşi tl i 

bölgelerinde scğirmcler olması, terleme. kontrol kaybı. sıcaklık hissi. burundan soluma. 

cluclakbrı ısırma, beynin zonklaması, baş ağrısı ve hareketlerin hızlanması gibi 

tepki lcrd ir ( A veri iL 1983). Bastırılmış ötl<enin. yüksek tansiyon. koroner arter hastalığı 

ve kanser gibi pek \Ok liziksel rahalsızlıklarla da ilişkili olduğu ileri sCır(ilmd.:tedir 

(Bitti v..: diğ .. 1995: Sicgıııan. 1993). 

Tepki ı·e duı·rumş h oyu! u, bireyin yaşadığı öfl<:c duygusun u hangi biç i ıııde i fade ctt i ği n i 

açıklayan durumlardır. Bireyler uyarıcının türüne ve sahip olduğu bili~scl yapılarına 

göre üırklı tepkiler göslerınekteclirler. Bazı bireyler öfkelerini bastırma veya i<;ine atı11~ı 

ya da kontrol etme şeklinde ifade eelerken bazıları da dışa vurarak gösterirler (Feldman. 

1998). 

Açık ve doğrwbn iLıdc edilen ölkenin iki sebebi \ardır. 13irincisi. birey iiylesine 

doludur ki herh<ıııgi bir olay bardağı taşıran suıı daıııla ulıııakt<tdır. !hı durum. kişinin 

öfkesine sebep olan olayla verdiği tepkinin orantılı olınayışıııclan anlaşılnıakıadır. 

Küçük bir olayın sebep olduğu büyük öfl(e patlarnaları buıı~ı örnektir. Bu tür tepkiler 
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çok kere hayatında büyük doyurnsuzluklar olan kimseler tarafından \·er!lnıcktedir. 

llayatınd~ı hir çok doyumsuzluk olan insanlar. cııgı..:llcıııckrdcn \itiirü iilh· ik 

yüklüdürler. Bu nedenle küçük bir kışkırlma büyük bir patlamaya neden olabilir (Cıutiıı 

ve Cioetz. 2001 ). İkincisi. duygusal gelişmcnıişliktir. Duygusal açıdan olgunlaşımımış 

kimseler isteeliklerini seslerini yükselterek, saldırganlık göstererek almaya alışırlarsa. bu 

onlarda bir alışkanlık haline gelir ve bütün hayatları boyunca bu davranışı g\isternıcyc 

devam edebilirler. B u durumun kökleri çocuk! u k ta ya lmaktadır. Çocuk i 1 k 

tecrübelerinde ölkesini saldırganlığa dönüştürerek elde ederse. bu onun için ödül olur ve 

benzer durumda benzer biçimde davranışlarını sürdürür (Lerncr. 1996 ). 

ÖJb:nin il;ıclc edilme biçimleri de çeşitlilik göstermektedir. Ö1lenin il~ıde edilme 

biçimlerinden birisi. belki de en önemlisi saldırganlık olarak görülmektedir. ()ll~c. 

fiziksel \'C sözel saldırganlığın ifade ediliş biçimlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. 

Fiziksel saldırganlık motor davranışlarla ilişkilidir ve aımıç· karşıdaki kişiye veya objcyc 

zarar vermektir. Diğer deyişle hedef yönelimliclir. Ancak lıcr salclırg~ın davr~ıııışın 

temelinde her zaman öfl(e olmayabilir (Bcrkowitz I 990). Saldırganlığın ikinci şekli 

olan, sözel saldırganlık boyutu ıse daha çok, dışa vurulmuş öilc olarak 

tanımlanımıktadır (Milgram, 1993). Düşmanlık, öile duygularını içermesine rağmen. 

diğer kişilere doğrudan zarar vermek amacıyla yapılan saldırgan davranışları da 

harekete geçiren bir anlama sahiptir. Öll.;:e ve düşmanlık. daha çok duygu ve tutumlarla 

ilişkiliykcıı. saldırganlık. başka kişilere ya da objelere yönelik zarar verici davranışları 

kapsamakt:ıdır (Sehulz \'C Brown. :2003 ). 

Ölkc duygusunun yaşanma süresine göre durumluk ölke \c sürekli ölh' oLırak iki~ L' 

ayrılabilir. Durumluk öfke çok yoğun ve nispeten kısa süreliclir. Sürekli ya da kronik 

öllc ise nispeten daha az yoğunlukta ve süresi belirsiz bir öll~eclir (Taylor Ye diğ .. 

2000). 

Bireyler algılanan ve yaşanan ö1l<:e karşısında. uyarıcının türüne ve sahip oldukları 

bilişscl ~:ıpılarına giirc çeşitli tepkiler ortaya koyarlar. Bazı bireyler ötl.;elcrini bastırıııa 

vev:ı i(; i ne alma :·o lu na giderlerken. bazı ları da bunu çe şi tl i şek i llerele ortay<ı koymaya 



40 

veya öll:clcrini dışa vurarak ifade etmektedirler. Öf1<elerini kendi benliklerine yöneiten 

ya da lxıstıran kişiler. öt1<.elerini içte tutanlar olarak sınıllandırılmaktaclır. içe yönelmiş 

öfl<enin psikoanalitik açıdan anlamı, öfl<eden ziyade depresyon ve suçluluk 

duygularının i llıdesidir ve bunlar kişinin egosuna ya da benliğine yöııelmiştir. Öikeııiıı 

içte olduğu durumcb. düşünceler ve hatırlanan şeyler. ö!l(eyi harekete geçirici durumla 

ilişkili olmaktadır (Lclınerı H.' diğ .. 1':)94). 

Öfl<esini kontrol eden kişiler, çevrelerinde etkili olma çabalarıncia gerçekten 

başarılıdırlar. Eğer kontrolü sürdürme ve ilerlemeele engelieniderse genellikle ölh· 

yaşarlar. Bu durumda kontrol ihtiyaçlan ortaya çıkmaktadır (f'/likulinccr. 1 l)9g). 

2.2.3. Öfke Kavnunına İli~kin Kuramsal Yakla~ımlar 

Bu bölümde. öllc ilc ilgili kuramsal göreişler Lizcrindc durulmuştur. Bu kuramiarın iilkc 

duygusunun ortaya çıkışını ve il~ıclc edilmesini etkileyen etkenler konusun~ı nasıl 

yaklaştıkları ve öfkeyi nasıl açıkladıkları tmtışılmıştı r. Ö lke konusuncia <;qi ıl i giirüşlcr 

sistematik bir biçimele incelediğinde, · Psikoanalitik yaklc:ışımcılar öll(cniıı doğuştan 

getirildiğini ve biyolojik bir temelinin bulunduğunu ileri slirmlişlerclir. Sosyal öğrennıl' 

kuramcıları ise kişiliğin oluşumunda, koşullanmayı temel almaktadır ve bu teoriye göre 

öfke koşullanma sonucu ortaya çıkmaktadır (Ankay, 2002). 

Duygular konusunda ilk sistemli görüş Darwin tarafından ortaya konmuştur. Ölke tehdit 

durumunda ortaya konan basit bir tepkidir. Bireylerele eliğer canlılarda olduğu gibi ölke 

iiğrelill11l'l11iştir. öğrcnilml'llliştir w doğuştan getirikn hi~olnjik bir ll'pkidir ıT:ıylor \l' 

diğ .. 2()00). 

Psikanalistler, öfl.e ve saldırganlığı ölüm içgüclüsünün veya ayrılık anksictcsinin bir 

ifadesi olduğunu öne sürerler (Kennedy, 1992). Freud. öfkeyi içgüclüscl olarak 

tanımlanı:ıkta ve kişilerin ölüm clürtüsünden etkilendiklerini kabul etmektedir. 

Saldırganlığın. doğuştan gelen bir özellik olduğu, biyolojik bir tenKle dayandığı ve her 
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yaş döneminde belli kişilere yönelik öfl<.e ve düşmanlık gürüldüğünü a<;ıklanınaktadır 

(Akt.: Fcldman, 1998). 

Sullivan 'a ( 1953) göre ıse, yaşanan anksieteden kaçınmak için insanlar öfleyi 

kullanmaktadırlar. Kızgınlık. anksiete ile ortaya çıkan obje ya da bir durumu bozma. 

tahrip etme girişimidir (Akt.:Taylor ve diğ .. 2000). ~iddctli öfke. cngcllcnnıiş 

kızgınlıklır. Lurcnz. ı 19%) insanlarda içgüdüsel bir cncı:ji birikimi olduğunu. yck'riııcL· 

cneı:ji birikıiğiııde. hir uyaran olmasa bile patlamay~ı diiııüşerek lilkeli danaııışlarııı 

meydana geldiğini sanımır (1\kt.:Biaggio. 1989). 

Varoluşçu kuramcılar, geçmişteki olumsuz olaylar sonucu oluşan duyguların devanı 

ettirilmesinin şu andaki etkileşime engel olduğunu öne sürcrler. ÖJl.~cyi insanın 

kendisini çaresiz ve güçsüz hissetmesine ve hayatın anlamsızlığına bir cc\ ap olarak 

açıklamaktadır (Ankay, 2002). 

Sosyul iiğrcnmc kuramedarına göre, saldırganlık öğrcnilmiş bir sosyal davranışlır. ÖJ1(e 

duygusunun oluşması. geçmiş deneyimler. ödül ve ecza! ar. sosyal. düşünsel \c ÇC\TeSL'i 

etkilcnıııclcr. o anki psikolojik durum gibi bir çok etıncniıı karşılıklı olar~ık l:'tkilcşimini 

içermektcdir (Bcrkowitz. 1 990). 

Sosyal öğrenme kuramiarına göre, ö11<e ve saldırganlık gtizlcmsei öğrenme. taklit. 

özdcşlqıııc. kopyalama ve rol alma yoluyla öğrenilmekteelir (Johnson \'C diğ .. 2001 ). 

Sosyal ilişkilerelen olduğu kadar, bireyin geçmişindeki bilgi sürecinden de 

ctkilenmcktedir. 

ÖJkc algılandıktan sonra bireyin tepkisinin ne ve nasıl olacağı sahip olduğu mantıklı ve 

mantıkdışı inançları. geçmiş yaşantıları ve olayla ilgili çağrışımları tırarından 

belirknmektcclir. Dlişlince bi<;imkri bireyin li lke y~ışcııılısını : \ığunLışlırm~ıkt:ı \ L'\ ~~ 

az.ultm~ıkl:ıdır (Lclınert ve diğ.. 1994). Bireyierin iilh·. kurkLı. tedirginlik gibi 

duygularının kaynağı olayın kendisiyle ilgili olmaktan çok. bircyieriıı bu olaylarla ilgili 
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zihinlerindeki scınbollerdir. Ya~anan olayla ilgili olarak ycrk~ıııi~ inanç. yuruııı ve 

değerlendirme kalıpları ve bunlardan üretilen dü~ünccler etkili olmaktadır ( Furd. jl)l) 1 ). 

Öfl(e bireyin sahip olduğu öfkeye neden olan mantıkdışı inançların bir sonucu olarak 

olu~makl~ı ve devam ettirilmektedir. Bu mantıkdı~ı inançlar da genellikle içinde 

yaşanılan toplumdan ve aileelen öğrenilmektedir. Duyguların nasıl il~ıde edileceği erken 

ya~lanLı :ıiklleıı ve çevresincieki bireylerelen öğrenilmektedir. Öfke ve ölkcnin iradesi 

biyoloji ve kültürün. zihin ve bedenin işlevlerinin bir sonucunda ortaya çıkmaktadır 

(Ellis. 1997). 

Bazı insanlar ötl,;.elerini genellikle içine atmayı seçerler y~ı da hastırımı yuluııa giderler. 

Oysa bastırılan duygu insanın kendisine zarar verir. Bastırılmı~ duygular mide ülscri. 

yüksek tansiyon gibi psikosomatik tepkilere neden olmaktadır. Ayrıca. öll\.cniıı if~ıclc 

edilmemesi öllcyi ortadan kaldırmadığı gibi bireyin zarar görmesine neden olmaktadır 

(Smith ve Furlong, 1998). 

Bazı insanlar öfkelerini açıkça ortaya koyımı yolunu seçmektedirler. Bu seçimele bazı 

etkenler (iııeml i rol uyııamaktadı r. Diğer bir deyişle. ö Iken i n i üıde edi !m esi hedefe ve 

duruma g<ire değişmektedir. Bir çok insan kendilerinden daha üst statüdc oltın kişilere 

ve otmill: duruımınlLıki kinısclerl' (iil\.l'kriııi i Lıdc l'lııll . .'dc ~·oğu /~1ı11~1ıı 

zorlanmaktadırlar (Dcbaryshe ve FryxelL 1 998 ). 

ÖH;:e konusuncia bir başka görüş ise Akılcı-Duygusal Davranış Terapi'sinin kurucusu 

Ellis t~ır~ırınclan geliştirilmiştir. Ellis'e (1997) göre duygular büyük <ilçlidc ınsan 

düşüncesinin ürünüdür. Birey bir şeyin kötü olduğunu düşünmekte ve ardından u ~C) 

hakkında olumsuz duygu yaşamaktadır. Bu nedenle duygusal karmaşa temelele ki~iye 

göre dcği~en. akılcı olmayan, geçerliği olmayan bireysel inançların olumsuz etkisi 

soııucu urt~ıya çıkmaktadır. 



2.2.4. Öll.;.c Duygusuyla Başaçıkma 

Öl}eyc neden olan durumlar ya;;amın clcği;;mcz parçasıdır. .Ancak ki:;;inin n:rdiği 

yamtlar dcği:;;mcktcclir. ÖJl~cylc ba:;;a çıkmanın amacı. kı1.gınlığın \c Lill~cniıı yu! ~ıçtığı 

duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltabilmektir. Ölleyi dı:;;a \urmak sağlık ;ı~· ısından 

Ü1ydalıdır; ancak_ yerinin ve zamanm uygun alımısı gerekmektedir. İnsanlar ya da 

olaylar kar:;;ısıncla gösterilen içsel ve dışsal tepkilerin kontrol edilmesi. onların yapıcı bir 

şekilde yönetilmesi önemlidir. Bu nedenle. gev;;cmc tekniklerinin uygulanması. 

düşüncelerin yeniden yapılandırılması gerekmektedir (Cautin ve Goetz. 2001) 

Öfleyle ba:;;a çıkma. onun bastırılmasını ve saklanmasını değil. tanınmasını gerektirir. 

Öikcnin tanınması. öll.eye neden olan ve öJl<e iü1desini etkileyen biyolojik ve fizyolojik 

yapının. bireyin mantıklı ve mantık dışı inançlarının. içinde yaşadığı ortamın ve aile. 

kültür gibi çevresel L'lkcıılcrin bilinmesidir. Bir'-·ylcr ancak öll~clcrini tanıdıklarınd~ı. 

öfl~csiniıı ;;ırar!:mndan .kurtulabilirler ve onu kendileri ıçın ~:ıpıcı hir :;;d;iiLk il~ıck 

edebilirler ( Kcliner ve Bry. 1999). 

Kızgmlık duygusunun boşaltılmasınm kızgınlık. öJle ve saldırganlığı daha çok arttırdığı 

ve sorunu çözmek için hiç bir yararı olmadığı bilinmektedir. Ki:;;inin iifkeylc kendisini 

kaybetmeden kızgınlığı neyin tetiklediğini bulması ve. bu nedenlerle başa çıkabileceği 

stratejileri geliştirmesi daha etkili olmaktadır (Martin ve Watson. 1997). İlcti:;;iııı 

becerileri eğitimi, öJl.;e duygularının azaltılmasında ve olumlu fiziksel ve ruh sağlığını 

devam ctıirmcdc önemli olmaktadır (Lehncrt ve diğ .. 1994). 

2.2.5. Öfke Duygusuyla İlgili Araştırmalar 

Bu başlık altında ötl.e duygusuyla ·. ilişkili olarak yapılan çeşitli ara:;;tırımıların 

bulgularına yer verilmiştir. İlk olarak öf1<.e düzeyleri ilc ki:;;isellizelliklcr. ailenin cğitiııı 

düzeyi. alkol kullanma. anne baba tutumları ile ilgili ara:;;tırmalara. daha sonra ise ölh' 

duygusunun benlik algısı, kendini kabuL depresyon. uyum düzeyleri. denetim odağı ve 

problem alanları ile ilgili incelemelere yer verilmiştir. 



Öll(e duygusunun demografik özellikler, öfkenin bitişsel alt yapısı ve ~ılkul kullanımı ilc 

ilişkisi konusunda anıştırmalar bulunmaktadır. Universilc öğrencilerinin bazı 

değişkenlere göre sürekli öfke ve ölke ifade düzeyleri inedenmiştir (Kısaç, 1997). 

Erkek iiğrcncilcrin kızlara göre öll:ekrini daha bzla kontrol ettikleri gözlenmiştir. 

Öğrencilerin sürekli öll~e ve öll.eyi içte tutma düzeylerinin yaşamlarının çoğunu 

ıncrkczlcriııc [.!.Öre dc0.istiQi saııt<ıııııııstır. ()lh·vi dıs,·~ı nırııw 
'- ~ • ......... 1 w 

düzeylerinin anne ve babalarının eğitim dLizcylerine göre deği~tiği giizlcıııııiştiı·. 

Öfke. kaygı. depresyon eğilimlerinin bilişsel all yapısıyla ilgili bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir (Özer, 1994). Öfke duygusunun temelinde ··Lxışkalarının gözlindeki 

kişilik eleğerinin dlişmemesi için hata yapılmaması gerekir .. gibi bir düşünce biçimiıw 

rastlanmıştır. Kişinin kendisini ispatlaması gerektiği. başkalarınm kişinin mutluluğunu 

engellediği ve ilişkilerin planlandığı gibi yürümesi gerektiğine ilişkin düşünce 

bi~·imlcriııin hem kaygı. hem öfke, hem ele depresif duygulanınıların bilişsel alt 

yapılarıııda yattığı gözlenmiştir. Üniversiteli ve liscli grupların ölke kontrolünü 

sağlayan düşünce bi~'iminc daha Lızla katılma eğilimi içinde uldukları gözlenmiştir. 

Ölke diızcyJcri Yüks(:k ve clüsük olan üniversite ö0.rencilcrimk alkol kullarıımı n- :ılkol 
-' r 1 .._. 

alma sonucuncia ortaya çıkan durumlar incelenmiştir (I .cihsolırı. ı ')94 ). Ölkc d üze: i 

yüksek öğrencilerin, öil.e düzeyi düşük olanlara göre daha fazla miktarda ~ıl kul aldıkları 

ve bu nedenle daha fazla fiziksel, duygusal ve davraııışsal problemler yaşadıkları 

gözlenmiştir. 

ÖJlcnin ortaya çıkması ile anne baba lutumları arasında ilişkinin bulunduğu araştırma 

sonuçları bulunmaktadır. ÖJle kaynakları ile anne baba tutumları incelenmiştir 

(lVlonteııı:ıyor. ı 9~3 ). ilgisiz ve tutarsız davranan anne \c babaların çocuklarında 

saldırL'.:Iiı davr;ıııısl~mıı l~ula olduQu L!.Öl.lenmistir. Öll~e kontrolü z:ı\·ır \e s:ıldırL'.;ın 
- 1 ,_ ....... 1 • '---

daHunan gciıçlerin geııclliklc aile içiııdc sosyit!kşıııL·Ieriniıı wt~.:rsiz ulduğu 

saptanınışur. ı::rgenin bu tür davranışlarının nedeni olar;ık iizel bir ebeveyn d~ı\ rLınışı 

saptanamamasına karşılık ebevcynlerin ilgisiz ve tutarsı:-:lığıııdan dülavı saldırgan 

gençlcı·in kabul edilebilir ve kabul edilemez dmTanışları arasındaki sınırı ~ııılm<tınaz 

hale gcidiklcri gözlenmiştir. 



Demokratik vc otoriter olarak algılanan anne baba tutumlarının Ciniversite öğrencilerin 

bağ;ımsızlık, duyguları anlama, yakıniıle başat!ık, kendini suçlama. saldırganlık 

düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir (Öztürk.l996). Anne babalarını demokratik 

olarak a!gıby<.m öğrencilerin bağımsızlık, duygulmı ;mbma ve başallık c!Cızeylcri. anne 

babalarını otoritcr, annelerini demokratik babalarını otoriter ve annelerini otoriter 

babalarını demokratik olarak algılayan öğn.:ncilcrderı daha yüksektir. Buna karşılık 

kendini suçlanıcı ve saldırganlık düzeylerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Benzer 

bir araştırmacia lise iiğrencilcrindc de anne baba tutumları ilc sürekli ölkc ve ölke il~ıde 

tarzları incc!cnıniştir (Kılıçarslan. 2000). Kız öğrcnciieriıı \ilkeyi içte tutma dU;cylcriniıı 

erkek öğrencikrc göre daha yüksek olduğu hulunınuştt:ı-. .\: rıccı <-llll1t.' bcıh~ılarıııı 

demokratik algılayan öğrencilerin otoriter olarak algılayan öğrencikrc giire i11l:cyi içte 

tutma düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Ölke duygusunwı kendini kabul ve kendine saygı ile ilgili olduğunu gösteren çalı~malar 

bulunmaktadır. Öfl.~e duygusu ve kendini kabul arasındaki ilişki incelenmiştir (Biaggio. 

I 989). Öfke duygusu düşük olanların. kendini kabul se\'iyclcrinin. öll:e düzeyi yüksek 

olanlara göre daha olumlu olciuğ,u bulunmuştur. Diğer bir araştırmada. kendine saygı 

duygusunun w düzeyinin. öil.:e yaşantısıyla ilişkisi incclenıııiştir (Greeııier ve Kernis. 

1999). Kalıcı ve yüksek özsaygının, düşük öll.e duygusuna. düşük özsaygıııııı orta 

düzeyde iilleye ve gı.:çici ol:ııı vüksck kendine s:ıy:;ıııııı da \iiksek dli/e\de (ilke ile 

ili~kili nlduğu buiunımışlur. 

Üniversite öğrencilerinin öll.e ifade etme biçimleri İncek: en bi:· ar<-ıştırmaııın bulguları. 

öğrcncik:·iıı arkadaş ilişkilerinele yaşadıkları sorunlar ve kimliklerine yönelik olarak 

algılaclıkLtrı olaylar nedeniyle en fazla öt1<.e duygusunu ytışaclıklarını giistcrmiştir (Salcı. 

1997). Öğrencilerin ötle düzeylerini ve öike il~ıde etme bi<;imlcrini etkileyen 

değişkenler: okudukları bölüm, istediği bölümde okuma. ya~. cinsiyet, en uzun süre 

yaşanılan ycrlqim yeri. anne babanın hayatta olması. üniversitede kaldıkları yer. aile 

Liyekriyl<~ sorun yaşaımı. sorunlarını aile üyeleriyle paylaşma durumu ve ailenin tutumu 

olar~ıl; ~;;q>l~ınmışlır. 
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destck ve öl1.;_enin ifade ediliş biçiminin sosyal uyumu yordayıcı değişkenler olduğu 

bulunmuştur. 

Öfke düzeyieri ve öllenin ifade edilme tarzları ile uyum düzeyleri arasında anlamlı 

ilişkiler bulunduğu yapılan araştırmalarda gö;;.leıııniştir. Sosyal \l~ genel uyum cliizeylcri 

yüksek \C düşiik oLııı ünin~rsite tigrcııcikriııiıı tilh· dl'ızl:ykri iııcclcrııııiştir ( l~ilgc \1.: 

Sayın. 1 ()94). Öğrencilerin uyum düzeykrinin sürekli. ;çe Vl' dışa yönelik tilh· 

eğilim kı·i ni etki !ediği bulunmuştur. Ciı~siyetinin sürek! i ö lke d iizl:) leri n i et k i bl i ği. yaş 

farkının ise ülke düzeylerini etkilemediği gözlenmiştir. 

Öfke ilc öllenin düşünülmesi (imagery) ve öfl\.e ile poijtif etkinlik arasındaki ilişki 

incelenmiştir (Kaplan, 1994). Öfl\.cnin düşünülmesinin yoğunluğu ile durumluk ölle 

arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca ölh; ifade düzeyi puanları ve sosyal 

etkinlik!cre kalılma :ırasında düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. 

Ruh Sciğ!ığı \:alış,ııılmınııı (psikiyatristkr. psiklllugl<ıl') till;e duyguLırının \l' 

eğilimlerinin düz~yleri ve çqitli demografik özellikkrc giirc nasıl Lırklıla~tığıııı 

incelenmiştir (Çam ve BaysaL 1996). Araştırmada eğitim \C ünnn arttıkça. öll~e 

kontrolünün ek arttığı, sürekli ötke ve ötlenin içe yönclrncsinin de az~ıldığı 

bulunmuştur. Ruh sağlığı çalışanlarının yalnız kalımı istcQ.i cluyma sıklıklarının ölh· 

puanları ilc ilişkisine bakıldığında, öfke içte ve sürekli i1ll:c puan ortalanıaları yüksek 

olan kişilerin. yalnız kalma isteğini daha fazla duydukları tespit edilmiştir. Ölle kontrol 

puanl~ırı yüksek olanların daha az yalnız kalımı isteği duydukları gözlenmiştir. 

Literatüre bakıldıQ,ında yalnızlık duygusu n· ölke duygusunun birlikte ele <ılındığı 

araştırnwların smırlı sayıda olduğu görülmektedir. Kişilik iizellikicri. s:cığlıklı ulınak. 

depresytın gibi dcğişkenkrle ilgili ar:ıştırıııalar bulunın~ıkt~ıdıı·. 

Üniversite: öğrencilerinde kendine acıına. kontrol odağı w ölke duygusunun kişilik 

özellikleri ilc ilişkisi incelenmiştir (Stöber. 2003). Öğrencilerin kişilik özelliklerine 

bağlı olarak duygularını da farklı düzeylerele yaşadıkları gözlenmiştir. Nörotik kişilik 

özelliğine sahip olmak ilc kendine acıım1 arasında güçlü bir bağ olduğu bulunmuştur. 



Kendine acıyan kişilerin şans, diğer kişilerin daha güçlü olduğunu düşünme gibi dışsal 

kontrole inandıkları gözlenmiştir. ÖH;:esini içte tutma ve sürekli ölkc yaşama ik 

kendine acııml arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca duygusal yalnızlık 

yaşama ilc kendine acıma arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Kızların 

erkeklere göre stres karşısında daha fazla kendilerine acıdıkları saptanmıştır. 

Yetenekli ve tck başıııa olan ergcnlcrdc stres. clcprcsyun ve iill~e arasındaki ilişki 

incelenmiştir (Kaiser ve Berndt. 1 9S3 ). Depresyon. intihar. sosyal problemler. fiziksel 

hastalıkidr \'C genel uyum sorunlarının nedenleri arasıııdll yalııı;.lık duygusumııı olup 

olmadığı incelenmiştir. 'Depresyon. yaşam olayları ve iifkcnin kaynağında yalııi!.lık 

duygusunun bulunduğu gözlenmiştir. Sosyal içe dönükllik. düşük benlik algısı. 

ümitsizlik yalnızlığa neden olmakta, bunun sonucunda da elepresyon oluşmaktadır. 

Yetenekli ergenlerde de yaşam olaylan değiştiğinde öfke ve depresyonun oluştuğu 

gözlenmiştir. Ayrıca sağlıklı olmakla clepresyon. öfke. yalnızlık arasındaki ilişki 

incelenmiştir (M ah on ve diğ., 2001 ). Sağlığı yerinele olmayan ergenlcrin depresyon. 

öfke \C yalnızlık duygularını daha yoğun düzeylerde yaşadıkları gözlenmiştir. 

Öfke eğilimierini a;altıııa konusunda yapılan deneysel çalışmalar da buluıııııaktadır. 

GnıpLı p.';ıknlojik daııı~nıanııı. üniversite öğrencik·rinin kı1.ı~ınlık düzeyleri Ü/L'I'indcki 

etkisi. daııı~andan hız alan ve bilişsel-da\raııı~çı : akLı~ıııılarla incckrııııi~tir 1 13ilgc. 

1996). Grup çalı~masının sonucunda deneysd grubun ~~ürL·kli kızgııılığınııı kontrol 

grubuna göre anlamlı düzeyde azalma olduğu gözlenmiştir. İçe \C dışa yönelik kızgınlık 

düzeylerinde ise etkisinin olmadığı saptanmıştır. Benzer bir araştırma. lise birinci sıııır 

öğrencileriyle yapılmıştır (Aytek, 1999). Grup rehberliğinin ölkcli davranışların 

kontrolli üzerindeki etkisi konulu çalı~manın öğrencilerin kontrol altına alınmış ölke \c 

öJl:cyi içte tutma düzeyleri üzerinde olumlu yönele etkisi olduğu gözlenmiştir. Sürekli 

öfke ve dışa vurulmuş öl1~e üzerinde ise etkisi olmadığı saptanmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.0. YÖi\'TEM 

Bu böllimck: araştırma modeli, veri grubu, veriler ve toplanması, veri toplaımı araçları, 

verilerin çözümlenınesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere ilişkin bilgilere yer 

verilmiştır. 

3.1. Aı·aştırma Modeli 

AraştırnEtnın gcrçck:cşınesinde ilişkisel Tarama Modelinden yararlanılmıştır. ilişkisel 

Taramn fvlodcli, iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin 

varlığ.ını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma nıodeliclir ( 1\.ar,ısar. 1 999 ı. 

Bu ımıdel çerçevesinele Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin yalnızlık duygularının 

kişisel \c so:wal özellikleri. ii lle eğilimleri açısından rarklılaşıp l~1rklılaşmadığı 

b eti m le n m i~;ti r. 

3.2. Veri (;rubu 

Arastırma !.:rubunu 2003-2004 öilretim vılı ~2.üz dörıeminck· Anadolu Onivcrsitcsiııdc ) .._ u _, ~.-

Eğitim. iletişim Bilimleri, Mühendislik Mimarlık \'C İktisadi İdari l~ilimlcr 

Fakültclcriııdc eğitim gören 578 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin <!/;, 2i(i Lgitim 

Fakültesi. 'j·u 21 "i iletişim Bilimleri Fakültesi, %16"sı Mülıcndislik \'C iV!inıarlık 

Fakültesinde ve %ı35"i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim görmektedir. 

Öğrcncilc!·in '% 4g.6-sı (2Sl) kız ve %ı51.4"Li (297) crkcktir. Öğrencilerin l~ıkülte ve 

sınılbr~ı ~;_(irr_' dcığilını! Tablo !"de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Fakülte ve Sını1larım1 Göre Dağılımları 
1 

~~ ı -- 1 ~ 1 Sınınar ~aüı ,c cr . 
1 .sınıf 2.sınır 3.sınır -+.sınır Toplam 

-------- -- --------------------------ı·---·--r-··-------·---,-·- ---- ---,---· -----------,------------ --,--

-, 
()' 
·ll 

l,i 

Eğitim 
1 

! 
i 31 65 ' 41 ' 

') 
1------- --------- ~-- ---- ------··~--------- ----~-------- ------------- --1- ! 

-
İlcti~iııı Bilinıleri 76 lö i 25 ' ı 1---

34=-t~-; Mühendislik Mimarlık 13 ı ı 

iktisadi İdari Uilimlcr 63 30 49+5 
Toplam 183 124 149 ı. L_____ 

1110 

_l ___ tı _ __1_3 {) _j_ ~ ı 
i 

4 92 1 16 ' 
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3.3. V eri Toplaımt Araçları 

Araştırm~ıııın amacını gerçekkştirınek için gerekli bilgikr \·eri luplama araçlarıyla 

toplanmıştır. Bu ara~tırıııada. araştırmanın bağınılı değişkeni olan yalnı;lık duygusunu 

ölçmek ic;in Demir ( 1 989) tarafından Türkçe'ye uyarlaıwn "l ·cı./\ Yalnı;lık Oiçcği·

kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerle ilgili veriler ise iiğrcncilcriıı öfke cQ.ilinıkriııi 

ölçmek için Özer (1994) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Durunıluk Sürekli Öllc ·r~ım 

Ölçeği'' ve kişisel bilgiler "Kişisel Bilgi Formu" ik toplanmıştır. Veri toplama 

araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

3.3.1. '\,.alnızlık Ölçeği (UCLA) 

Ara~tırnwd;ı öğrencilerin yalnızlık duygularını iil1;mck ıçın Russl·ll. Pcplau \C Cutroııa 

(19XO) Uırdf'ındaıı <..!clistirilcn ~Ü\'enirlik \'C ~c··crliiik l\ılısıııaltırı 
~ ı ~ ~ 1 1 • 

Dcııı ir ( ı <)W) ı 

tarafından yapılan UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmı~tır. Bireyin genel yaını;.lık 

duygularını ölçmek amacıyla geliştirilen ı 0\ı düz. ı o· Ll ters yönde kodlanmı~. :20 

madclcclcn oluşan dörtlü derecelendirmeli likert tipi bir ölçektir. Bu öl<;eğin her bir 

maddesinde sosyal ilişkileric ilgili duygu veya düşünce belirten bir durum sunuınıakla 

ve bireylerden bu durumu ne sıklıkta yaşadıklarını belirtmeleri istenmektedir. 
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Puanlamada olumlu yöndeki ifadeleri içeren maddeler ( 1. 4. 5. 6. ~L 1 O. 15. 16. 19. 20 ). 

hiç yaşaınam= 4, nadiren yaşarım= 3, bazen yaşarım= 2, sık sık yaşarım= 1 şeklinde. 

olumsuz ibddcri içeren maddeler (2, 3. 7, 9, ll, 12. 13. 14. 17. 18) bunun tam tersi 

olarak. hiç yaşamam= 1. nacliren yaşannı= 2. bazen yaşarınF 3, sık sık yaşarım= 4 

şeklinde puaııbrııııaktadır. Bireyin tlim maddelerden aldığı puanlar toplanarak. her birey 

için "Genel Yalnızlık Puanı"elclc edilmektedir. Ölçekten alınabilccek en yüksek puan 

80. en d(işl'ık pu:ııı 20\lir. Ölçekten alınan puanın : Liksd~ olması hire\in cLıha : \lğuıı 

yalnızlık duygusu yaşLıdığının göstergesi olarak kabul c·dilmcktedir. 

Ölçe{;in p,lirenirliffi, üniversite öğrencileri üzerinde yapılan UCLA Yalnızlık Ölçeği'nin 

güvenirlik çalışmalarından .86- .96 arasında güvenirlik katsayıları elde edilmiştir. Yine. 

UCL/\ Yalnızlık Ölçeği ile Beck Depresyon envanteri arasındar = .77. tfCL/\ Yalnı;lık 

Ölçeği ilc Çok Yönlü Depresyon Envanteri arasında ise .82'1ik bir kureiasyon 

bulunımıştur. Ölçeğin geçerliği. yalnızlıktan yakınan bireylerle. yakınması olmayan 

bireyler! birbirinden anlamlı (t = 6.29; p<O.OO 1) düzeyinde ayırdığını göstermektedir. 

Ölçeği rı glivt~nirliliğine ilişkin bulgular. ölçeği n iç tutarlılık katsayısının yeterli (al ra= 

.96) dü;;r.eyde olduğunu giistcrınekteclir. lJCl./\ Yalnı;;rlık Ülçeği 1':1-: 1 \Ic sunulımıştur. 

3.3.2. Durumhıl\: Sürekli Ötl\:c ifadesi Ölçeği (SÖÖTÖ) 

Araştırınada öğrencilerin öl1\:e duygusu ve it~ıdelerini ölçmek için Spiclbng ( ]l)gg ı 

tarafından geliştirilen güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları Özer ( 1994) tarafından yapılan 

Durumluk Sürekli Ö1ke Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin Sürekli Öll;.e ve ÖJke İJ~ıde Tarzı 

Ölçeği olmak üzere iki ana alt ölçeği bulunmaktadır. Sürekli Öll\:e Alt Ölçeği. kişinin 

genelele nasıl hissettiğini veya ne derece öl1\:e yaşadığını ifade etmektedir. Öll.c İL1de 

Tarzı Alt Ölçeği ise üç ayrı alt ölçeğe ayrılmaktadır. Bunlardan: I.Öilcyi Dışa Vurma 

Alt Ölçeği. kişinin genelele ölkcsini dışa vurduğunu: 2.Öikeyi İt,.·tc Tutm~ı /\lt ()lçcği. 

kişinin iill(esiııi bastırarak içte tuttuğunu \C J.()ıkc:i i(onlrul ı:tme /\lt ()Jçcği Lk. 

bireyin başkalarıyla olan ilişkilerinde genelele ne iilçiide sabırlı. :)nğukbnlı. lılışgiirl'ıleı 

ve anlayışlı davrandığını ve öfkesini ne derece kontrol ettiğini veya ne dcreec 
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sakinlqmc eğilimi içinde olduğunu ölçmcktcclir. ()J~·ek 34 maddcdeıı 1ılu~ıııakıadır. 

Likert tipi dörtlü derecelendirmeye dayanan bir elcrecelcnclirme ölçeğiclir. 

Bu ölçeğin her bir maddesinde öt1<:e duygusu ve ifadesi ile ilgili bir durum sunulmakla 

ve bircykrclcn bu clunıımın kendilerini ne kadar tanımladığı nı bel i rtıneleri 

istenmektedir. Bireyelen kendisi için uygun gelen ifadeleri, Sizi ne kadar tanımlıyor? 

sorusuıw yanıt olacak şekilde 1-Iiç= L Biraz tanımlıyor= 2, Oldukça Tanımlıyor=c :ı. 

Tümüyle tanımlıyor= 4 şeklinde puanlanır. Ölçekteki ilk on madde. Sürekli Ölkc alt 

ölçeğiniıı nıaddelcridir. Öll\.e Tarz Ölçeğinin Öfke içte Alt Ölçeği puanını (ı 3. 15, ı 6. 

20, 23. 27. 3 l) numaralı maddelerin toplanmasıyla: Öll\.e Dışa Alt Ölçeği puanı ( 12. 17. 

ı 9, 22. 24. 2l)_ 32. 33) numaralı maddelerin tuplanm~ısıyl;ı: ()Jl;e Kuntrol .\lt 01\·eğinin 

puanları ise (lL ı4, 18, 21, 25, 28. 30, 34) numaralı puanların tuplaııması:la L'ldc edilir. 

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 136, en düşük puan 3-J.'dür. Yüksek puan. sürekli 

ö:fl~e alt testinele ö1lcnin yüksek olduğu; kontrol altına alınmış öllc alt testinde. öll\.enin 

kontrolde olduğunu: dışa vurulmuş öllc alt testinde, öfkenin kt!layca iLıdc L'dili\llr 

olduğunu. ölle içte alt testinde, öfkenin içte tutulduğunu göstermektedir. 

0/çe{!,ill gliı·enirli{!,i. aracın ülkemizdeki güvenirlik çalışmaları Özer ( 1994) tararından 

yapılmış \c iilt,:ek çqitli örneklcnı gruplarına uygulanm ı~ ve it; tutarlık katsayıları ilc 

ilgili y;ıpıl;ııı ~ırdşlırmabrda Sürekli Öll\e Ölçeğinin İ\' tul~ırlılık k~ıtsayıları Jı7 ilc .9:2: 

Öfkeyi l<oııtrol Etme Ölçeğinin iç Lutarlılık katsayıları .~0-.lJO: Oıkc ])ı~ta /\il 

Ölçeğinin iç tutarlılık kalsayıları .69-.91 ve Öll.:e içte Alt Ölçeğinin iç tutarlılık 

katsayıları .58-.76 arasında bulunmuştur. Bir başka güvenirlik çalı~ması da. testin 

tekran yöntemine göre araştırmacı tarafından yapılmıştır. 0!~-e,!!,in i!.q·er!i{}:i. Sürekli 

ÖH:.c ve ÖJle ifade Tarzı Ölçekleri, yapı, kavram ve ölçüt geçerliğini incL·Icmt.'k 

amacıyla Depresif SıJ~ıtlar Listesi (DSL), Öfke Envanteri (ÖE) ve Kaygı lll\ anteriyle 

(SL-Kaygı J korelasyonianna bakılmış, elele eelilen korelasyonlar .O ı ve .00 ı 

d Cı;,evlcri ııclc an lam! ı bulunmuştur. Ayrıca Sürek! i Ö lle \'C Ö Ilc D ı~avurunı Ö Içe ği 

arasında beklendiği yönele ters ve yüksek bir korelasyon saplannıışur. Yapı geçerliliği 

vanmax tekniği ile üçlü l~ıktör analizine tabi tutularak, lilçeklcrin t~ıktür yapıları 

incelcıııni~tir.ÖJl\e tarz iilçcğinin bktlir yapısının ori_jiııal iil\-cğin Lıktör y~ıpısıııı 

vansıttıQı !:,\i;lennıistir. Durumluk Sürekli (Hke Ölcl·Qi Lk .2"de suııulımıstur. .. .._ .._ 1 ) .__ i 
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3.3.3. h:i~iscl Bilgi Formu 

Ki~iscl bilgi i~mmı araştırmanın bağımsız deği~kenlcri hakkında bilgi toplamak 

amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Kişisel bilgi formunun hazırlanması için 

bazı ön çal ı~malar yapılmıştır. Önce, ara~tırmanın bağımlı değişken i olan ya lııızlı k 

duygusunu etkileyen bazı faktörlerin saptanması gerekmiştir. Bu amaçla yaln11.lık 

duygusu ilc ilgili kaynaklar taranmış ve konu ilc ilgili bulunan uzmanların gtirli~kri 

alınmıştır. Kişisel bilgi formunun hazırlanmasında Anadolu Üniversitesi Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Merkezinde, konu ile ilgili verilen seminere katılan 

öğrencilerden alınan görüşlerden yaralanılmıştır. Öğrenciler, yaşadıkları yalnızlık 

duygularını. açık uçlu soruları cevaplaymak betimlemişlerdir. Değişik bölüm ve 

sınıDarelan oluşan öğrencilerin verdikleri bu cevaplar değerlendirilerek anket 

maddelerine dönüştürülmüştür. Hazırlanan formun anla~ılabilirliğini incelemek için. ön 

deneme forımı bir sınıfta uygulanmış ve gerekli düzeltmelcr )·apılmı~tır. Bu çalışımılar 

sonucunda üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal özellikleri hakkındaki bilgileri 

toplamada kullanılan kişisel bilgi fonnu hazırlanmıştır. 

Kişisel bilgi formu. iki alt bölümden oluşmaktadır. İlk bölümdeki ö{!,rencilerle ilgili 

kişisel bilgiler: cinsiyet, sınıt: akademik başarı, barınma türü, intcrncti kullanma 

nedenleri. sigara ve alkol kullanma durumları, kendilerini beğennıeleri. yaşamlarından 

mcmnuniyetlcri ve gelecek ile ilgili düşünceleri gibi alt başlıkları içermektedir. 

İkinci bölümdeki öğrencilerin sO,\)JCt! ii::ellikleri ile ilgili hilgiler ise, anne \"C lxıh~1larıyla 

ilişkilerinele sorun yaşama durumları. sevgilisinin olup olmaımısı. arkadaşlık ilişkilerini 

başlatma ve sürdürme durumları, yaşadıkları sorunlar karşısında destck aldığı kişiler\ c 

bir zorlukla karşılaştıklarında gösterdikleri tepkiler gibi alt başlıkları içermektedir. 

Kişisel bilgi formu EK 3 'de sunulmuştur. 

3.4. Verilcı-in Toplanması 

Eğitim, İletişim Bilimleri, Mühendislik Mimarlık ve İktisadi İdari Bilimler 

Fakültelerinde uygulama yapabilmek için Anadolu Ünin~rsitesi Rektörlük nıakanıınclan 
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gerekli izin alınmıştır. Araştırma grubunda yer alan J~ıkültelerdeki programların ders 

sorumluları ilc görüşülerek, uygulama yapılabilecek günler ve ckrs saatleri tespit 

edilmiştir. Belirlenen bu ders saatlerinde hazır bulunan öğrencilere, veri toplama aracı 

gruplar lıalinde araştırınacı tarafından uygulanmıştır. Uygulama 2003-2004 öğretim yılı 

aralık ayında tamamlanmıştır. 

Uygulama sırasında araştırmaya katılanların bilgi toplama ara~ larını cc\ ~ıplamlırırkcn 

içten olmalarını sağlamak amacıyla ara~ıırınanın iincıni. iil~mc aral,' ları~ l~ı ilgili 

açıklamalar yapılmış ve öğrencilerin soruları ara~tırınacı tarafından yanıtlanını~tır. 

İsteyen öğrencilere araştırma sonucu hakkında araştırınanın bitmesinden sonra bilgi 

verilebileceği belirtilmiştir. Öğrencilerin bilgi toplaımı aracını dikkatli ve ilgili bir 

şekilde yanıtladıkları ve yamtlama süresinin otuz dakikayı a~madığı gözlenıııi~tir. 

Uyguiam<ının sonunda bazı öğrencilerin kişisel bilgi forımı ya da ölçek formlarından 

birini veya her ikisini eksik ya da yanlış işaretlcıncleri nedeniyle kırk iki adet rorm 

değerlendirme dışı bırakılınıştır. 

3.5. V erilerili Çözüm ii ve Yorumlanması 

Araştırmada. veri toplama araçları ile elele edilen bilgilerin çözüııılennıesi SPSS 1 O !(ır 

Windows kullanılmıştır. Bağımsız değişken düzeyi iki olan deği~kcnlcrc ili~kin 

yalnızlık puan ortalamaları arasındaki farkların önem kontrolü ··bağımsız gruplara 

uygulanan t testi" ile yapılmıştır. Bağımsız değişken düzeyi ikiden L1zla olan 

değişkenlere ilişkin yalnızlık puan ortalamaları arasındaki farkların önemli olup 

olmadığı ise "tck-yönlü varyans analizi" kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Varyansların 

homojenli~~iniıı kontrolü Levcne testi ile gcrçeklc~tirilmi~tir. Uygulanan vary·ans analizi 

sonucunun iiııcırıli bulunduğu durumlara. bu (incmliliğiıı lıaııgi Prtalam;ıiar cır~ısıııd;ıki 

rarklardaıı kaynaklaııdığını saptamak amacı ilc Tuk~.:y-IIS[) 1 csti uyguLınmı~tır. TCıııı 

istatistiksel çözümlemeler için önemlilik düzeyi .05 olarak alınnıı~ ve bumın üzerinde 

olanlar ayrıca belirtilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4.0. BULGULAR 

Bu böllimdc, ara~tırınanın amacına uygun olarak yapılan analizler sonucunda elde 

edilen bulgulara yer verilmi~tir. Üniversite öğrencilerinin yalııı/lık du:guları 

bctimlcıııııi~. daha sonra yalnızlık duygularının ki~iscl \L' sosyal Ö/.ellikkri. iill\c 

eğilimlerine göre incelenmesine ili~kin bulgular sunulmu~tur. 

4.l.Ünivcrsitc Öğı·encilcrinin Yalmzhk Duygularına İlişkin Bctiınlcyici istatistikler 

Ara~tırınacla üniversite öğrencilerinin yalnızlık clliygularının bel irlcnmesi 

amaçlannıı~tır. Bu amaçla UCLA Yalnızlık Ölçeğinden alınan puanların ortalama. 

standart sapınaları ilc minimum ve maksimum puanları bclirlcnmi~tir. Ara~tırınaya 

katılan öğrencilerin UCL!\ yalnızlık ölçeğinden alelıkları puanların clağılıııılarına ilişkin 

bulgular Tablo. 2'clc gösterilmiştir. 

Tablo 2 Üniversite (jt. ren ci leri nin C> Yalnızlık Puanlarının Ortalama \C Suıııdarı 

Sapmaları 

Y iiJ-nızlıkl Minimum M aksi nı u nı '-

1
~-~-- - --- - -~- -

i ' 
ı ' 

Puanları n Puanı Puanı 1 \ s : 
-+-------ı------ı----- _j_ -- ~ --------- -~ 

578 24.00 68.00 i :18.08 1 7.lJlJ 
L_ ______ L ____ _.__ _____ __,_ _______ ~-__ı~------------- L ___________ _ 

Ara~tırımıya katılan öğrencilerin yalnızlık ölçeğinden alelıkları puanların dağılımında 

al ı nan ııı i rı i ımı m puan 24 iken, maksimum puan 68 olmu~tur. Ari tm eti k ortalaması 

38.07 oLırak bulunımı~tur. Standart sapması 7.99 dur. /\ritmetik orızılama puanına 

bakıldığında araştırmaya katılan öğrencilerin y~ılnı;lık duygularını orta di'ı!C\ck 

ya~aclıkl<ırı söylenebilir. 
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4.2. Ünivcn~ite Öğrencilerinin Yalnızlık Duygulannın Kişisel Özelliklerine Göı·e 

İnceleıııııesinc İlişkin Bulgular 

Bu ba~lık altında. öğreıicilerin yalnızlık duygularının cinsiyctlerı. sını ll arı. cıkademik 

başarıları. üniversitede barınma türleri, interneti kullanma nedenleri. alkoL sigara 

kullanma durumları. kendilerini beğenme durumları. yaşamlarından meınııuniyL'lkri ve 

gelecek ile ilgili beklentilerine göre incelenmesine ilişkin bulgulara yer vcrilmi~tir. 

4.2.1 Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Yalnızlık Puaniarına İ lişkin 

Bulgular 

Araştımıada üniversite öğrencilerin yalnızlık puanlarının. cinsiyetlerine göre farklılık 

gösterip göstcrmccliği incelenmiştir. Bu amaçla her iki gruptan elde edilen yalnızlık 

duygusu puan t)rtalamalarına t testi uygulanmıştır. \'apıl,ın t testi suııuçLll'l Tablo ."\.de 

s un u! nı uştur. 

Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Göre Yalnızlık Puanlarının 

Ortalamaları, Standart Sapmaları \'C t testi Sonucu 

Cinsiyet n 
--
Kız 281 

Erkek 

-------' 
297 

'-------

*p<.05 

x s 

37.17 7.43 

38.94 8.42 

-----,------------ ----,-- 'ı 

L t ' p ' 
- _______ __: ____ - --- ___ j 

1 ; ı 

_ __ı __ _ 

2.66* 1 .om~ J 

ı 

1 1 
________ j 

Tablo 3'cle görüldüğü gibi. öğrencilerin yalnızlık pu,ııı urtal,ımal<ırı. cinsİ\L'te göre 

üırklılaşmaktadır (l = 2.66, p< .05). Erkek öğrencilerin yalnızlık puan ortaLııııdl,ırının 

(X = 38.94). kız öğrencilere (X= 37.17) göre daha yüksek olduğu g~irülmcktcdiL 

Diğer bir deyişle, erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha fazla yalnızlık duygusu 

hissetmektedir. 



57 

4.2.2 Üniversite Öğrencilerinin Sınınarına Göre Yalnızlık Puanianna İli~kin 

Bulgular 

Ünivcrsitı: öğrencilerin yalnızlık puanlarının, sınıllarına göre Lırklılık g\istcrip 

göstcrmecliği incelenmiştir. Tablo 4'cle öğrencilerin sınınarına göre yalnızlık 

puanlarının ortalamaları ve stanclaı·t sapmaları sunulmu~tur. 

·rablo --1-. Üniversite Öğrencilerinin Sınınarına Göre Yalnızlık Puanlarının Ortalama ve 

Standart Sapmaları 

r-~-------------------~-----------:-------- ------------------·-ı-------·----- - ----- ---, 

1 S ı n ı ll~~ r n t , ı s 
~ ı . -------l- ---- ---··-- . --~-------

ı 1.sını r 183 1 37.05 
--·-··-- ~--------
2.sınır 124 1 3ö.m~ 

13.sınıf 149 1 38.40 
ı 

~~sınıf 122 r 39.22 

l !'oplam 578 38.08 

1 7 .6:. 
ı 

-------ı---

1 7.7 ~ 

~---- X.lJ~ ı 

-r--7.51-------ı 
L-----------i 
ı 7 99 1 
ı . _j 

Tablo 4 'ele görüldüğü gibi, son sınıf öğrencilerinin yalnızlık puan ortalamasının en 

yüksek olduğu (X == 39.22), bunu üçüncü sımf öğrencilerinin izlediği (X = 38.40). çok 

az bir ı:ırkla ikinci sınır öğrencilerinin izlediği (X = 38.08) en son ise birinci sınır 

öğrencilerin (X= 37.05) yer aldığı görülmektedir. ()ğrcııcikriıı y~ılnı/lık pu:ıııbrıııııı 

sınıf1arına göre farklılaşıp farklılaşmadığı. uygulanan tck vlinlü varyans :ınali/i ik 

incelenmiş ve bulgular Tablo 5'de sunulmuştur. 

Tahln 5. Üniversite Öğrencilerinin Sınınarına Göre Yalnızlık Puaniarına Uygulanan 

Varyans Analizi Sonucu 

1 Varyansın 

ı Kaynağı 
1-G r~ ar ~~~~.:;--

Kareler 

Toplamı 

366.83 

s d 

1 Grup i~i 36533.51 574 

~~-~~-~~ı ______ j -~-' 6_9_o_o_. ~_'4 __ ı__ __ 5_7_7_ 

* p> .05 

Karekr T-1;-----~- ----~;- --

Ortalaması ı i 
r---~2-2-. 2-8---l------------1-- ------ ··--1 
l ' ! 

63.65 
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Tablo 5'dc yer alan bulgulara göre, gruplar arasında anlamlı Carklılığın olmadığı 

görülmektedir [F (3,574) = 1.92, p> .05]. Öğrencilerin sınınarına göre \alııı;lık 

duygularının değişmedİğİ gözlenmiştir. 

4.2.3 Üniversite Öğrencilerinin Akademili: Ba~arılarına Ciire Yalnızlık Puaniarına 

İli~kin Bulgular 

CJnivcrsitc öğrencilerinin akademik ba~~ırıl<trımı giirL' y~ılnı1.lık puanlarının ı·arklılık 

gösterip göstcrmecliği incelenmi~tir. Uygulama güz diincınindc yapıldığı ic,:in birinci 

sınıf öğrencilerinin not ortalamalarıi1111 olmaması nedeniyle analiz iki. Lil; ve dördüncü 

sınıf öğrencisi olan 395 öğrencielen elele edilen veriler ü;.erindc gerc,:ckk~tirilıııiştir. 

Tablo 6'de akademik başaniarına göre yalnızlık puanlarının ortalamaları ve standarı 

sapmaları sunulmuştur. 

Tablo 6. Üniversite Öğrencilerinin Akademik Ba~arılarına Göre Yalnızlık Puanlarının 

Ortalama ve Standart Sapmaları 

--=---1---<~---~==ji'~,-J ==~~--] --ı .. ) __ - ı· 7 ... ı ' 
____ __ _ . i . . . .. . .. L . . - . . . : 

1 2Cı i ilJ.O)-\ ! L:;Cı : ---------1·-.. .. ........ .. .. . ____ .J_ .. -· ... ·- . .. .. .. . .. __ , 
1 136 38.26 ~- ~UJ8 ı 

~3_.o_o_--_4_._oo ______________ ~r--ıl---~-ı9ı_5ı __ -+~---~~-~~ _ ~=~~1·~=~-=j Toplam .J .ıo.)) o .. ı 
1 

__________ .ı_ ____ __ı___ _ __________ ] 

2.50- 2.99 

Tablo 6'cla görüldüğü gibi, akademik başaniarına göre gruplanan öğrencilerin yalnızlık 

puanları ortalamalarının genelele birbirine yakın olduğu gözlenmektedir. Akademik 

ba~arıları (0.00-1.99) arasında bulunan öğrencilerin yalnızlık puan ortalamasının en 

yüksek olduğu (X = 39.55). bunu akademik başarıları (2.00- 2.49) olan öğrencilerin 

izlediği (X = 39.08). akademik baş~ırıları (:2.50-2.99) ulan öğrencilerinin izlediği (X ·-=-

38.26) en son ise akademik ba~arıları (3.00-..J-.00) olan iiğrencilcriııiıı (X cc 3S.ll) )l'r 

aldıQı ~örülmcktedir. ÖQrencilerin valnızlık l)uaıılarının ~ıkadeıııik basarıiarıııu ~iire 
.._ 1..-- .._ J 1 .._ 

farklıb~ıp l~ırklılaşmadığı. uygulanan tek yönlü Ya!'\ ans analizi ilc inccleıımi~ \c 

bulgular Tablo.Tclc sunulmuştur. 
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başına ı:vdc kalan öğrencilerin yalnızlık puan ortalamasının en yüksek olduğu ( X 

40.66). bunu arkadaşlarıyla birlikte aynı evde kalan öğrencilerin izlediği (X- '" ]1)_1:?.). 

çok az bir üırkla devlet veya özel yurtta kalan öğrencilerinin izlediği (X = JX.O 1 ). 

apartta kalan öğrencilerin (X= 37.89) en son ise aileleriyle birlikte kalan öğrencilerin 

(X= 37.46) yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin yalnızlık puanlarının barınma 

türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı, tek yönlü varyans analizi ile incelenmiş ve 

bulgular Tablo 9'da sunulmuştur. 

Tablo 9. Üniversite Öğrencilerinin Barınma Türlerine Göre Yalnızlık Puaniarına 

Uygulanan Varyans Analizi Sonucu 

ı 
+-------

1 1 

.766 1 .54R ! 

_L _____ j 

--

ı ı Kare I;;~--~ Varyans ın Kareler sel 

Kaynağı Toplaını 
1 

Ortalaması 
i 
ı 
1 

Gruplar arası ı 96.277 4 49.069 
1 

Grup içi 36704.062 573 64.056 

1 
Toplam 36900.339 577 

'--------

p 

-* p >.(b 

Tablo 9'cla yer alan bulgulara göre, gruplar arasıncia anlamlı farklılığın olmadığı 

görülmektedir [F (4.573) = .766, p > .05]. Öğrencilerin barınma türlerine göre yalnızlık 

duygularımn değişmediği gözlenmiştir. 

4.2.5 Ünivcı·site Öğrencilerinin İnterncti Kullanma Nedenlerine Göre Yalnızlık 

Puaniarına İli~kin Bulgular 

Üniversite öğrencilerin interneti kullanma nedenlerine göre yalnızlık puanlarının 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tablo 1 o·cıa öğrencilerin interncti 

kullanma nedenlerine göre yalnızlık puanlarının ortalanıaları ve standart sapmaları 

sunulmuştur. 



Tablo 1 O. Üniversite Öğrencilerinin İnterncti Kullanma Nedenlerine Göre Yalnızlık 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

Jntcrııcti Kullanma Nedenleri 
1 

··--,-·-----·····-·-·-. -·· ·~ 

n :\ s 1 

-·-·,, ------- r-----······-·· -) 

Ders 1 Odcv ı75 37.79 8.0-+ ! 
- ----------· ! 

ICQ /Cbat 15 41.67 ı 1.35 

~ Merak 1 Hobi ı 81 38.45 7.92 
1 

·-·--·-·--·-··--·---- ·-- ----. ---
ı Mail 128 37.33 7.12 ! 

Diğer 79 38.40 8.64 
---1 

ı---· --
Toplam 578 38.08 7.99 
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Tablo 1 O' da görüldüğü gibi. interncti kullanma nedenlerine göre gruplanan öğrencilerin 

yalnızlık pwııı ortalamalarının ICQ/Chat için intcrııcti kull<.ınanlar dı~ıııd<.ı geııeldl· 

birbirine yakın olduğu gözlenmektedir. ICQ/chat için interneti kullanan iiğrcncikrin 

yalnızlık puan ortalamasının en yüksek olduğu (X = 41 .67). bunu merak/ho bi için 

intcrneti kullanan öğrencilerin izlediği (X = 38.45), bunu çok az bir üırkla diğer 

nedenlerle intcrneti kullanan öğrencilerinin izlediği (X = 38.40). daha sonra ders/ iicb 

için intcrncti kullanan öğrencilerin (X =37.79) en son ise mail için intcrneti kullanan 

öğrencilerin (X= 37.33) yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin yalnızlık puanlarının 

interncti kullanma nedenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı. uygulanan tck yönlü 

varyans analizi ilc incelenmiş ve bulgular Tablo. ı ]'de sunulmuştur. 

Tablo 1 1. Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma 1\iedenlcrine (!öre Yalııı;.lık 

Puaniarına Uygulanan Varyans Analizi Sunucu 

1 Varyansın Kareler s d 

Kaynağı Toplaını 

Gruplar arası 313.721 4 

Grup içi 36586.618 573 

Toplanı 36900.339 577 
L___ 

* p > .05 

Kareler 
1 

r 
Ortalaması 1 

J 
78.430 

1 

1 

1 

63.851 1.228 

_L_ 

-.,--·-··· ----- -·, 

i p 
1 

ı 
f~-·--·--

.298 
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duygusu puan ortalamalarına t testi uygulanmıştır. Yapılan t testi sonuçları Tablo 15 'ele 

sunulmuştur. 

Tablo 15. Ciniversite Öğrencilerinin Kendini Bcğenmclcrinc (!öre Yalnı1.lık Puanl<ırının 

Ortalamaları. Standart Sapmaları ve t testi Sonucu 

---------- --------- -------------~------------·------------ -- ı------ ---- ··---
Kendini Bcğcnmclcri n x s t p 

Beğcniyor 464 36.95 -~~5.0----ı----------
1 

.UUO 

Beğcnmiyor 114 42.66 9.04 jı 
7

. ı 
2

* 
~------------~----~----~--~-----~i ___ __j 
* p < .0001 

Tablo 15 ·de görüldüğü gibi, öğrencilerin yalnızlık puan ortalamaları. kendini 

bcğenmcyenlere göre. kendini beğenenler lehine farklılaşmaktadır (t = 7.12. p< .000 ı). 

Kendini beğenmeyen öğrencilerin yalnızlık puan ortalamalarının (X= 42.66 ). kendini 

bcğencn iiğrencilerin (X= 36.95) ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Diğer bir deyişle. kendini beğenmeyen öğrenciler, kendilerini beğenen öğrencilere göre 

daha yüksek düzeyele yalnızlık duygusu hissctmektcdirlcr. 

4.2.8 Üniversite Öğrencilerinin Yaşamlarından Memnuniyetlerinc Göre Yalnızlık 

Puanianna İlişkin Bulgular 

Araştı rm ada üniversite öğrencilerin yalnızlık puanlarının yaşamlarından 

mcmnuniyetlcrine göre. farklılık gösterip göstermedİğİ incelenmiştir. Bu amaçla her iki 

gruptan elde edilen yalnızlık duygusu puan ortalamalarına t testi uygulanmıştır. Yapılan 

t testi sonuçları Tablo 16'da sunulmuştur. 
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Tablo 16. Üniversite Öğrencilerinin Yaşamlanndan Memnuniyetlerine Göre Yalnızlık 

Puanlarının Ortalamalaı-L Standart Sapımıları vet testi Sonucu 

ı-~~;~;~;b~;~~~fVkmnuniyet i n 1 :\ r···----~--~--ı--ı-···ı~····-·ı 
-fvı~;;;·;ı~ıı;--üı,;;~lar ______________ -461----ı- -~i6~55- ·ı- 7.01 

1 i 

Memnun Olmayanlar 11~_4_4 __ .ı_2j_~~-~9 _ _i. _______ , 

. 000 

*p<_OOOI 

Tablo J 6 ·cıa görüldüğü gibi, öğrencilerin yalnızlık puan ortalamaları. yaşamlarından 

memnun olup olmamalarına göre memnun olmayanlar lehine farklılaşmaktadır [t = 

9.88. p< .0001]. Yaşamlarından memnun olmayan öğrencilerin yalnızlık puan 

ortalamalarının (X= 44. 12). yaşamlarından memnun olan öğrencilerin (X== .1().55) 

ortalama!;ırmdan daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğvr hir deyişle. yaş:ııııbrınd;ııı 

memnun olmayan öğrencilerin yaşamlanndan memnun nlaıı öğrencikrc giirL'. dah<ı 

yüksek düi'cyde yalnızlık duygusu hissetmektedir. 

4.2.9 Üniversite Öğrencilerinin Gelecek İle İlgili Beklentilerine Göre Yalnızlık 

Puanianna İlişkin Bulgular 

Üniversite öğrencilerin gelecek ile ilgili beklentilerine göre. yalnızlık puanlarının 

Ü1rklılık gl"ıstcrip gösterınecliği incelenmiştir. Tablo 1 Tdc öğrencilerin gelecek ile ilgili 

bcklcntilcriııc göre yalnızlık puan ortalamaları ve standart sapmaları sunulmuştur. 

Tablo 17. Üniversite Öğrencilerinin Gelecek ilc Ilgili lkklcntilcriıll.' Ciiirl' \·~ıiııı;lık 

Puanlannın Ortalama ve Standart Sapmaları 
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Tablo ! Tck görüldüğü gibi. gekcc0,c ili~kin olumsul lıL'kkntisi uLm ii~ın:ııcikriıı 

yalnızlık puan ortalaın~larınııı en yüksek olduğu (X = 43.00). bunu l~ırklılık 

beklemeyenierin izlediği (X = 41.28), en son ise geleceğe ili~kin olumlu beklentisi 

olanların (5( = 3 7.07) yer aldığı görülmektedir. Öğrencilerin yalnı;lık puanlarının 

gelecek ik ilgili hekkntilcrine göre farklllaşıp farklılaşmadığı. uyguLınan kk viinlü 

varynns n n ::ıl i :;ri ik incelenmiş ve bulgular Tablo 18 'de veri !miştir. 

·rahlı.ı iS. Üniversite Öğrencilerinin Gelecek İle İlgili Beklentilerine Ciöre Yalnızlık 

Puaniarına Uygulanan Varyans Analizi Sonucu 

r-·-"\7~~;-~.:-zı;~:~~-~;-- -~ -- -ı.::::ı·;.~ı;:·-----~----- sd ----- ~-----ı<.:;~~l~ı: - l· 

i Ka\·nağı Toplamı l ! Ortalaması 
1-ü~~;pı~;;--:~~:,;·~--- ·i· ----2T16. 92-r--2--- --r--ıos·8~4c;-- ---~ -- -- --------- ---

!Grup içi 
1 

34783.41 j 575 \ 60.49 17.50 

\Toplam 36900.34 ı 577 \ , 
L_ -- ------- ---~ ______ _j _______ ı_ _________ ----~---------- _L ___ _ 

p 

.ouo 

* p< .0001 

Tablo 18"de yer alan bulgulara göre, gruplar arasında anlamlı bir l~lrklıl!ğın olduğu 

görülrncktcdir [F(2,575) = 17.50, p< .0001]. Gelecek ilc ilgili beklentilerin yalnızlık 

puanLırı üz..:rimkki etkisinin önemli oldur~u saptanmıştır. Gruplar ara!O.ındaki bu brkuı 

Ltyn;;~:._ını bc!irkınck üzere Tukcv-HSD testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo Jl)" da 

Siltlti ı 111 ~L:~·.~Lll' 

Tablo i 9. Gelecek İle İlgili Beklentilerine Göre Yalnızlık Puanlarının 

Karşılaştırılmasma İlişkin Tukey-HSD Testi Sunucu. 
ı,::.,---------,-----··-c·--.-;----------;--··--.~~------~-----------ı·--·:--·------------------------~-. --·-;--::-·:: ----- - - ... " 
ı Gelecek Ilc llgılı Bcklcnlılerı Daha Güzel Olacak ı_ h1rldı Olmayacak ! kotu Ol~ıc~ık , 
~--------------------- ----------------1-------------------------- ___________ , -- --·. -- -. _, 

-

1

- Daha Güzel Olacak 11 
- ! ·L20* [ :5tJ3* . ' ı -------------- --- -----------ı-- ---r------------------1 

Farklı Olmayacak - : - 1 1.72 ~------------~----------- ________________ _j_ _____________________ L _________________ __j 

* p< .UOO 1 

Tablo ]t)"da görüldüğü gibi, geleceğe ilişkin olumlu beklentisi olan grubun yalnızlık 

puan ortalaması (X "" 37.07) hem gelect~ğe ilişkin olumsuz beklentisi olan grubun 

ortalanıası (X 43.00) hem ele geleceğe ili~kiıı ı~uklılık beklemeyen grubun 

orta!;ımasınclan (X =c 4-1.28) daha dü~ük çıknıı~tır. Diğ.~..~r bir dc~·işlc. geleceğe ilişkin 
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olmı·ılu bckknıisi ,ıJ:ın öğrcncikrirı. fzırklılık ulmayac~tk \C olumsu; hckknıi--;i ,ıbnlma 

göre. yalıni-:!ik duygubrıııın daha düşük oiduğu bulunım:~ım 

4.3 Üuivcı·sitc Öf;rcncilcrirıin Yalnızlık Duygularının Sosval Özcilildcrinc Gört 

İıH'l'İnımcsinc İli~kin Bulgular 

13u b~t.:lık altmda. öğrencilerin yalnızlık puanlarının. anne ve babalarıyla ilişkilerinde 

sunııı \~:~ama durumları. arkadaşlık ilişkilerini Lıaşlaumı ve sürdürme durumları. 

sc~vgili:;iııin olmıı durumu. sorunlarını paylaştığı kişikr. bir mrluk karşısında gösterdiği 

4.3. ı Ünivrrsit~ öo-ı·cncilcrinin !:"• Annderiyle İ li~ kilerinde Sorun Ya~aına 

Dun.ımlarma Göre Yalnızlık Puanianna İii~kin Bulgular 

Ünivı~ısic•.: ö~~rı.:ncilcrin yalnıziık puanlarının anneleri yk iiişkilcrindc snrun :aşama 

durumLırına göre hırklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Veri grubunda dört 

i)~~r·.:ıı,:i:ıin annelerinin vefat etmesi nedeniyle analiz 574 öğrencielen dek edilen veriler 

üzerinclı.:-;1 ger\:cklqtirilmiştir. Bu amaçla her iki gruptan elde telilen yalnızlık duygusu 

puan ona!anıalarımı l testi uygulanmıştır. '{apılan l Lı.:siİ sonuçları Tablo 2(J"ck 

sunu! m u~ lur. 

lnblo.20 Üniversite Öğrencilerinin Anncl;:riyle lli~kikriııdc Sorun Ya~anıalarına Ciörc 

\raJnızlık Puanlurının Ortalamaları. Standart S:ıpmaları \e ı testi Sonucu 
,----:-----~-. --.-_ ~. ~-------..-----ı------------r- ---------·-r·----------- ------ ------- -----: 

f
l Aıınclc}~ıyle llışkılerı ı ~---l-~-------'---~--t-----~--1---~--J 

orun yaşamıyor ~400 1 37.28 J 7.48 ı i i 

1 
1 1 i ı 1 

1 ı 1 3. "! -P 000 1 

ı Sorun ya:?ı) or 1 174 1 39.9X i ~un J 1 1 l ____ -- -- ·--------- --- ----- _______ [_ ______ _l_ _____________ - i_- --- --- _j_ ____ --- ___ l_ ___ _j 

* p< . ()()() ı 

Tablo :20\k glirüldliğli gibi. iiğrcncileriıı :-alnı:-:lık puan urtalanıaları. anııclcri\ le 

ilişkiiı.:riıick :.;,ırun yaşama durumlarına göre l~ırk!ıl~ı~ımkt~ıdıı (t .: 3.7-L p· .0001 ). 



Anneleriyle sorun yaşayan öğrencilerin yalnızlık puan ortalamalarının (X = 39.98). 

sorun vasaına\·anlara ()~ ::c 3 7.28;\ t!,Öre daha vüksd~ oldu<::ıu t!,Ürülınektcdir. Di !ler bir 
• j .,1 ._ "' .... .._ '-

deyişle. anneleriyle ilişkilerinde sorun yaşayan öğrenciler sorun yaşamayanlma göre 

dah;ı ı;ı;;Lı yalııızlık duygusu hissetıneklt:di:·. 

4.3.2 Ünivcrsite Öğrencilerinin Babalarıyla İli~kilcrindc Sorun \'a~ama 

Durumlarına Göre Yalnıziık Puanianna İiişkin Bulgular 

Üniversite öğrencilerin yalnızlık puanlarının babalarıyla ilişkilerinde sorun yaşama 

dunım!mına göre J~ırklılık gösterip gösternıecliği incelenmiştir. Veri grubunda yirmi dört 

öğrencinin babalarının veJat etmesi nedeniyle analiz 5_:";4 öğrenciden elck edilen \·eriler 

üzerinden l!.erceklcstirilmiş·tir. Bu amaçla her iki !..'.rlllJLan elde edilen )'alnızlık duv!..'.usu 
L. } 1 ~..... .. .._,. 

puan nrt;ıl~ıın:.ıl~ırın:.ı l testi uygu!Jnmıştır. Yapılan ı testi s\lnu~:i<ırı T:.ıhlo :::ı·cıc 

suııulımı~tur. 

Tablo.2 i ÜniversiLe Öğrencilerinin Babalarıyla İlişkilerimk Sorun Yaşamalarma Ciire 

Yalnızlık Puanlarının Ortalamaları. Standart Sapmalanvet ksli Sonucu 

[8at;:~L~ı~~;-ı,~Tlişkilı~ri n f~-j--~-~--i~i-~ -r~-~~-~-~ 

1 so.~ı~ı~:,·;~;:~~~~~~------ 341~--j~-36:-Sı ,--~-1.30 ~--~~~-r~·---- -~-ı 

ı i ı :L)l)'1' i .000 1 l 
1 ' 1 1 

Sorun '"şı)or 213 1 39.91 i R."/0 1 ll 1 

--~------- ~ __ L ___ ~---L.--~-------- --~ ____ j 
*p < .0001 

'J"ahlo :::ı·cıc görüldüğü gibi. öğrenciinin \alıııt.lık ru:m tıı·tcılcını:ıları. h:ıhcıl<ırı\l:ı suı·un 

yaşam:ı durumlarına göre !~ırk! ılaşmaktadır ll "'' -L5U. JY .O(J{) 1 ). 13ahalcırıyLı sorun 

y;ışay<.m öğrencilerin yalnızlık puan ortalamalarının ( :\ 39.91 ). sorun yaşamııyanlara 

(X = 36.81) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer bir deyi~k. babalarıyla 

ilişkilerinde sorun yaşayan öğrenciler sorun yaşaınzıyanlara göre daha yi.iks.:k dü;evde 

yalnızlık duygusLi hissetmektedir. 



4.3.3. Ünivendtc Öğrencilerinin Sevgilisi Olup Olmamahırına Gün: Yalnızlık 

Puanıanna İlişkin Bulgular 

Üııivcr~itc ıj~rcnciicrin yalnızlık puanlarının sevgilisi olup olmamalarına göre l~ırklılık 

Qöstcıiı' ~'ÖStLTmcdii!i incelenmistir. Bu amaçla her iki l2Ylll·ıtan elde edilen valnızlık .._ ..__~ '- . ..... .. 

duygusu pu:ın onalaınalarına t testi uygul<ınmı~tır. Yapılan ~ tc~;ıi sonul,:l~ıı·ı T:ıhlo :22-dL' 

sun u im uşı ur. 

Tablo 22 Üniversite Öilrencilerinin SevQilisi Oluı} OlımınıcıLırına (!ön: Y~ı!nıl'lık 
~ ~ 

Puaniannın Ortalamaları. Standart Sapnıal::.ırı \Ct testi Sonucu 

1 Sevgi!i~;i-Ölımı Durumları --r n 1~----r··---~-- --~ı~ -l- ---rı- ·---i 

rsc;;gilis-i v~,,----------2ıi-~369') ~-Ü T 2-7~~ r 007

-

1 

/Sevgilisi yok , 361 1 38.78 ! 8.37 1 J' 

, ----------------__ j_ _____ __j ____________ ı ________ ··--------- __ L ----- --· -------
* p< .(b 

Tablo 2~2 inc:l'kndiğindc. öğ.rcncilerin yalnızlık pu~uılarınıiı. sc\ gilisi olup olnı<ııııalarına 

göre <;C\gilisi olmayanlar lehine brklıla~maktadır (l '- 2.72. p·< .U5). SL·vgilisi 

olnıay~ın!:ıı·ıi1 ortalaması (X ''-'3X.7X). sevgilileri ulaıı ii~~rc:ıcikrin unaLıııı~ı~;ıııd<ııı (X 

~-=36.92) yüksektir. Diğer bir deyişle. Sc\·gilisi ulmayaıı ı:i~J'L'ilL'iicriıı :-.c\·gilisi olan 

öğrcnciJ..~rc göre daha fazla yalnızlık duygusu hissetmektceliri er. 

4.3.4 Üniveı-sitc Öğrencilerinin Arkadaşlıl{ İlişkilerini Başlatma Duı·umlarına 

Göre Yalnızlık Puanianna İlişkin Bulgular 

CJnin'rsitc ö.Q,rcncikriıı yalnızlık puanlannın arkadaşlık ili~i<isiııi ha~l::ıtnıa durumlarına 

görL' Lırk!ıiık gösterip göstcrınccliği incelenmiştir. Bu anıaı;la her iki gruptan L·ldc edilen 

yalııulık duygusu puan ortalan·ıa!arıııa t testi uy.~uicınıiıı)tır. Yapılan t ksti S\ııwı;Lırı 

Tab lu 2~: ·de sunulmu~tur. 
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Tablo. :?3 Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık ilişkilerini 13aşlatrna Durumlarına C i öre 

Yalnızlik Puanlarının Ortalaın::ıları. Standart Sapmaları \c ı testi Suııul:u 

Tablo ::'3 'de görüldüğü gibi.öğınıcikrin yalnı;.lık pu~ınl<m. arkadaşlık ili::;kilcrini 

başlatırı;ı durumlarma göre farklılaşmaktadır (t-= 6 0S. p < .(J()(JJ ı. ,\rbd;ışlı!, ili~kilcriııı 

başlalm<ıda kendini başarısız gören öğrencilerin yalnızlık puan onalanıalmınııı ( 5\ 

39.69). kendinin başarılı görenlere göre (X= 35.00) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Diğer bir dcyişk, arkadaşlık ilişkilerini başlatınada kendini başarısız gören öğrenciler. 

kendin! başarılı görenlere göre daha fazla yalnızlık duygusu hissetmektedir. 

4.3.5 Ü divcrsitc Öğrencikı-inin Arkadaşlık İlişkilerini Sürdürme Durumianna 

Gün: Ya!nı:.dık Pumılarına İlişkin Bulgular 

ÜniH.:rsilc iiğr,;ncilcrin yalnll.lık puanlarının ark<ıdaşiık iiişkisiııı :-;ürdürırıL' duruıııLırın<ı 

göre Lırkiılık gösterip göstcrınccliği incclcnnıi~tir. Bu aııı~ı;;l~ı hL·r iki grupı~ııı L'lck edilen 

yalnızl;k duygusu puan ortalamalarına t testi uygu!anmı:~tır. 'ı'apılaıı ı testi sunuı;ları 

Tabio :24\lc sunulmuştur. 

Tablo. 2--1· Universilc Öf!.rencilerinin Arkadasiık İli':ikilcrini Sürdürıııc Dunımlarııı~ı (iörc 
~ . . 

'{alnızlık Puanlarının Ortalamaları, Standart Sapmaları vet testi Sonucu 

lA.rk,,:;· : ,j, ı ı fiı,ilcr~ıi ~D_iinlıe l ,,--~]=- ~-_j_~~-~--[. ı;_] 
! Baş.ırilı 365 1 35.80 · 6.70 1 ! 

ı 1 : : 

1 
CJ.M* : .000 ; 

1 ' 
! ,.. _1 ı_~, . ı ı ) ll ll ~ ') i --sa:~-:~ırısı/ ·-t ı .lo ,) __ ,~ 
i 
ı_ _________________ - ---~ -------·· -------- --·-·· -- --------------- ___ :__ __________________ ~-
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Tablo }-r(ic göriildü~!.Cı gibLöğrcncilcrin yalndık puuııb.rı. arkadaşlık ili~kilcrini 

sCırdünık' du:c;nıLırııı~1 göre l~ırklıla~ınaktadır (l = 9.64, p< .0001 ). Arkadcı~lık ili~kilcrini 

sürclünYıc:dc k1:ndiııi b<.~şarısız gören öğrencilerin yalliızlık puan ortalamalarının (X = 

4J.<)S). i~endini başarılı gör~nkrc göre (X o= 35.30) daha )'L'ık~;ck olduğu gi'ırlilınektL'dir. 

Diğer bir deyişle. arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeele kendini başarısız gören öğrenciler. 

kendini b~ışarılı görenlere göre daha fazla yalnızlık duygusu hissetmektedir. 

4.3.6 Üniversite Öörencilcrinin 
b 

Yahıızlık Puanlannın Yaşadılda rı So nınlar 

Karşısında Dr~stck Aldığı Kişilere Göre İncelcnmesinc İlişkin Bulgular 

Onivcrsii.c ögrcncilerin yalnızlık puanlannın yaşadıkları sorunlar karşısında destek 

alclığ; :~işilere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tablo 25'de 

öğrenciicrin destck aldığı kişilere göre valnızlık puaniarıııııı urıal<ıı11tılcırı \c standart 

sapmaLın suııulmu~tur. 

Ta!·ılo 25. Üniversite Öğrencilerinin Y~ışadıkları Sorunlar Karşısında Dc:stck i\lclığı 

Kişikrc Göre Yalnızlık Puanlarının Ortalama ve Standart Sapınal~ıı·ı 

rnc
~-~.--~.~i-~--~~---.;~:;-;-·~-:-.-------------··---ı-----~---ı---------~-:------------r--·---------~-----------~ 

es\1.,, ,\kLe.! kı~ .. kı 1 lı 1 ·'· 1 s 1 
. ı 1 1 

l.!-\i-i~T~-~~;- ·- --------·-----·---·---·-·------------ı---i-96----ı· - ···3-(s~ös· --ı- -·· ·T-ı s-· - ·ı 

!-----····-· .. --. --··--·-·----···"'---·-·--------t--·--·-------+----.. ------ ------1 .... ----·--·-- -----·ı 
!Arkadaşları 1 194 i 36.65 1 6.91 

.11-ı-:.ı;ç-i<-ims~---- · ! ·ı 63 --ı-- 40.53 ı 8.07 1 

' 1 
1 ! 1 r------···· .. -----o·-·-···-·----------i--------+-----l 

l Destck :'\lmak Isteyip Alamama i 25 ! -ı9.0S , 6.65 1 

~-----~-·----------------------------------------1--------------l----------- -----------~ --- .. ------.-------
1 

j Toplam , SIS 3X.07 ]t)l) 
L___._.,__ ________________________________________ :._ __________ ------

Tablo 25"cle görüldüğü gibi. yaşadıkları sorunlar kar~ısındd destck almak isteyip 

alamay;ın öğrencilerin yalnızlık puan ortalamasının en yüksek ll lduğu ( \ '"' -l9.llX ). 

bunu hiç kimseelen destek almayan öğrencilerin izlediği (X =40.53 ). cbh~ı sonrad~ı 

arkadt.ı~:1arından destck alan öğrencilerin (X = 36.65) izlediği. en son ise ailelerinden 

c!cstd;: alan öğrenCilerin (X = 36.05) yer aldığı görülmektedir. Öğrencikrin yalnızlık 

pua;ıLınııııı ya~?adıkları sonmiar karşısında destck aldığı kişilere göre Lırklıla~ıp 

fark!ıLı::m:ıdığı. uygulanan tek yönlü varyans analizi sonucu incelenmiş ve bulgular 

T<~blo :fi'da verilrniştir. 
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Tablo ~?6. Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıklan Sorunlar Kar~ısıncla Destek Aldığı 

Kişikrc Göre Yalmz!ık Puanıarına Uygulanan Varyans Analizi Snnucu 
·--------- --- --------,------------------T----------,------------- --------·---:-, -----T 
/ Varyansın 1 Kareler .

1
ı sd 1 Kareler ! J· : 

/ K:ıyn~ı~:~ı i Toplamı j Ortc:ı!am::ısı , 

lö-nıı~l~~r-;ı;:~;~;-- -ı---5 2o3~:74o---+l---2-----ı--ı~,~-34~5-8_o __ --ı- ------- - -- --: 
' ı ı 1 

G . - ı ., J69f. c9c)· J 574' 1 )-.:; ')"1 J 

1 1:0!'ll)Ij.ı),-ıııı.,_ı-ı ll _) ) ,) . . ) ,. 1 - ·'.--

. 36900.339 577 
l_ _________________ __ı ı 

rı 

31.-tl2 ()()() 

i 
______ [ _________ _ 

* p < .OCO l 

Tablu '?(ı ·(.b yer alan bulgulara göre, gruplar arasında anlamlı bir J~ırklılığın olduğu 

görülım·kkd.ir [F(2,574) = 31.41 p< .0001]. Öğrencilerin yaşadıkları sorunlar k<ır~ısında 

destck :ı ldığı kişilerin yalnıziık puanlan üzerindeki etkisinin öneml i olduğu 

saptanmıştır. Gruplar arasındaki bu farkın hangi grupların ortalaınaları arasıncia 

oiduğunu belirlemek üzere Tukcy testi uygulanmış ve sonuçlar Talılo 2Tdc 

sı;ııulııııı~tur 

'Tablo 27. Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar Karşısında Destck :\ldığı 

Ki~ikrc Gör.~ Yalnızlık Puanianna İlişkin Tuke)-HSD Testi Sonucu 

Tablo :27· de görüidüğü gibi. yaşadıkları sorunlar k;ır~ı:;ıncla destck aldığı kişiler 

açısınd<m dcsıck almak isteyip alanıayan grubun liri::Lıııı;ısı ( :\ - -~lJ.U~) hem hi~· 

kimseden destek almayan grubun ortalamasından (X = -!-0.53) \C cırkada~Lırından 

clc:)tek :tl;ın grubtın ortalamasından (X = 36.65) hı.::m de <.ıiksindeıı destck <ıi<ın gruhun 

ortahıına:.;ınclan ( ;x: =36.05) daha yüksek çıkmışllr. Diğer bir deyişle. surunlarını 

karşısınd;_ı ailesinden ve arkadaşlarından destek alanlar dışındaki diğer gnıplcır 

arasmdaki yalnızlık puan ortalamalan farklarının tümünün önemli olduğu 

görülınd:.ıcdir. Destek almak isteyip alamayan öğrencilerin. hi~~ kimseden destck 
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alımıy:ın. mkadaşlanndan ve ailesinden destck alanlara göre yalnızlık duygularının daha 

yüksek u !d uğu bu! unrnuştur. 

-Lt7 Oııiwrsitc Öğı-ı:ncilcrinin Ya~adıldarı Sorunl:ır l~ar~ısııHla Gösterdilderi 

Tcpkikrine Güre Yalnızlık Puanianna İli~kiıı Bulgular 

Üniver:)ite öğrencilerin yalmzlık puanlarının yaşadıkları sorunlar karşısında 

gösterdikleri tepkilerine göre değişiklik gösterip göstermecliği incelenmiştir. Tablo 

28'dc öğrencilerin yaşadıkları sorunlar karşısında gö~~terdiklcri tepkilerine görL' 

yalnızlık puanlarının ortalamaları ve standart sapınaları sunulmuştur. 

l;ıbltı 2S. Ciniversite Öğrencilerinin Yasadıkları Sorunlar Karsısında Clösterdikleri 
~ '( ' 

Tepkiler Ciöre Yalnızlık Puanlannın Orlalama ve Standart Snpmaları 
----- ----~- .. ----- -·-·------- ----------~---------------···-- --·· --------- ------·------

ll 

i-·-····-·-·------·-··---------· ----··-----------------·····•. . ; ' 

t
Ağ.l:ııı:a 1 60 1 ~X.7:2 j S -ı\J : 
----- -~----------------+-----~--------~----~ ----1- --~----------.....ı 

Alkol.'\lma 1 ]) ~Sl.-l-7 ı 7.71 , 
--- --------------------------~----------' --- -- ___ j _________________ , 
1 Uzm.m Yardımı Alma 1 10 1 38.60 i g_71 ' 
~- ----- ______________________________________ _j _____ ------- ~- -- ---- -

1 Dini lıı~uwiaıa Sı0,ınına 1 48 ! ~CJ.-:1-2 1 7 <ı 1 
• ~ ı \ 

1 

~~~~~~:::!~nden ~~arlanıııa_~=-=~~--~: -- ~ + ~: ~~ +- :-~~--~ 
fÇr~ı;;l_Y_"IIarı Arama t 242 -~~(~6- I __ 7.20_j 

1 ~\''.T.:deıı Cii;.:leınc i 28 ! 45.57 1 8.45 1 

~----------------------------------+-------------~-------------~----- ____ _j 
: l)~ı~~ırıp-('aı~ırma l ' ' 3fUQ i 7.5X · 
1 ' . ' 
[N"~~~~~~~-~;;-~;\r;;-~~-"-ı -----------------T·---ıı·:i- ___ , ---~s. 5()- 8. 84 

' - --- -- -- ---- -·--------- -----·-----------------------------·-- --- ---

J Topi:ıırı 
7tJ() 

_______ ı ___ ---------- -

Tablo 28'dc görüldüğü gibi, yaşadıklan zorlukları çevresinden gizlcycn iiğrcm:ilcrin 

yalnızlık puan ortalaması:1ın en yüksek olduğu (X= 45.57). soma sırasıyla alkol alma 

(X= 39.47), dini inançlarına sığınma (X= 39.42). bağırıp-çağırma (X =38.lQ). ağlama 

(X= :\1L72). uzman yardımı alma (X =38.60), ııccknlcrini arama (X= 3~.56), aşırı 
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yemek (X= 38.50), çözüm yollan araına (X= 36.66) tepkilerinin yer aldığı 

görülmckt·,:dir. En cli.i~ük yalnızlık puan ortalamalannın deneyimlerinden yararlanan 

öğrenciler (X ==35.4 I) olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin yalnızlık puanlarının bir 

zorluk Lırşısınd<: verdikleri t~~pkikn~ göre Lırklıiaşıp Lırklıbşnıadığ:. uygul;ırı;ııı tck 

yönlü vary;ııı:' aıı~ılizi sonucu ik incclenmi~ ve bulgular Tctblo ::?.9.da verilmiştir. 

Tablo 29. Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar Karşısında Gösterelikleri 

Tcpkilcre Göre Yalnızlık Puaniarına Uygulanan '/aryar:s :\nali;.i Sontı(ll 

jv~·y<~ı~~~~;--!--kareleriid_T_ Kardeı-· - T---F--~--;- p , 

l __ ~~ayn~~~ __ j ___ Topla~~-ı -----~J__ortala~ıas~j~--_____ }__ _ __ --~- __ J 
Gruplar dr~ısı 1 2430.7561 9 ı 270.084 1 

Grup içi i 34469.583 568 60.686 1 4.451 .000 

Toplam i 3ô900.339 577 1 i i 
1_ ____ ------ ---- _1.~------------- -- ~-~------] ___________ j ·-- --·· --- ----~j 
* p< .000! 

Tablo :'<fd;i yer cılan bulgulara göre. gruplar ar:ı:~ında :ml;ınılı hir Lırk!ı!ığııı olduğu 

görülmcki\.'dir fF(9.568) "~ 4.45. p< .0001]. Yaşanan bir zorluk karşısında giistcrikıı 

tcpkikriı! yalnızlık puanları üzerindeki etkisinin önemli olduğu saptanmıştır. (iruplar 

arasındaki bu farkın hangi grupların ortalamalan arasında olduğunu bel irkrn,__,k üzere 

Tukcy tc~: i uygulanımş ve sonuçlar Tablo 30'da sunulmuştur 



Tablo 30. (!niversite Öğrencilerinin Ya:şaclıkları Sorunlar Kar:şisında CJöstcrcliklcri 

Tcpkiierine Göre Yalnızlık Puanıarına İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 
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Tablo 3(!'cb görüldüğü gibi. yaşadıkları sorunlar karşısında gösterdikleri ıepkilcr 

açısınd:tıı çc\rcsindeıı gizlcycn grubun yalnı;:lık puan l;rLıle~:ıı~ı:-,ıııııı ( \ .f:).)'7ı. h ... ·ııı 

ağlam<ı ( ,\ _cc 3~.72). !ıcm dini inarıçiara sığmma ( >~- '" Jl).'-1-2). hem dene:viııılcriııdeıı 

yararlanma (X = 35.41 ). hem çözüm yolları arama (X = 36.66). hem de nedenlerini 

araımı tepkileri sergileyen grupların ortalamalarından (X = 38.56) clalıa yüksek 

çıkmıştır. Diğer bir deyişle. sorunlar karşısında bağırıp çağırma. uzman vardımı ~ılma. 

alkol alma. aşırı yemek tepkileri dışındaki diğer gruplar arasındaki yalnızlık puan 

ortalamaLın farklarının tümünün önemli olduğu görülmektedir. Sorunlar karşısında 

tepkisini çevreden gizleyerek gösteren öğrencilerin. ağlayanlara. dini inançlarına 

sığm;\ııl:ıra. dcrıc:viııılcrindcn yararlananlara w çözüm yolları arayanlara göre yalnızlık 

duygul~!i·ıııııı d;ılıa yüksek olduğu bulunmuştur. 
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4..4 Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlıl~ Duygulannın ÖfiH~ Eğilimlerine Göre 

incelenmesine İli~kin Bulgulaı· 

Bu baslık altında. öQrcncikrin sürekli ölkc. ölkc\i d ısa \ urnıa. ölkcvi içt1: Lutına ve 
• ..... • '"' 1 "' 

ölleyi konirol etme eğilimlerinin yalnızlık puanlarımı göre incclcnırıcsinc ili~kin 

bulgulara yer verilmiştir. Öğrencilerin sürekli öflc. üf'kc içte. öllc dışta \C ülke kontrol 

puanbrı ;lü~iik. orta ve yüksek ölle düzeylerine göre gruplaııdırılnııştır. 

4.4.1 fr niversite Öğrcncilcrinin Süreidi Öfl(c Diizcylcrinc GUı·c Yalnızlık 

Puanianna İli~kin Bulgular 

Üniversite Ö!}rcııcilerinin yalnızlık puanlarının. sürekli öllc düzeylerine göre l~uklılık 

gösterip gösıerıııccliği incelenm i~ti r. Ü ni versi tc öğrt:nc i !eri n i n sürekli iiJl.;c dC!ZL') i 

di.i~ük. tıı·ta \\: yiiksd~ olmak üzere üç gruba ayırmak i~·iıı. puan PrLılamcısı \ L' standart 

sapın~::.· hcs~ıpbıınıı~tır. 'Sürekli ölke puan nrtalam~ısı ( :::.:· = 21 6 J \c stand~ırı sapması 

(s'= 5.13) bulunmuştur. Ortalamanın yarım stanc!::ırt sapm~i a~ağı:>ıııda n: yuk~ırısıııda 

kalmı gruplar belirlenerek, sürekli öfke eğilimleri. düşük. orta. yüksek dCv.cnk alt 

grcıplzm oluşturacak biçimde düzenlenmiştir. Tablo 3l.de öğrencilerinin. sürekli öll:e 

diizeykr;ıl\.: glin: yalnızlık puanlarının ortalamaları ve standart sapınaları sunulımı~tur. 

! a(ıi•.ı 3 l. lJıiivt?rsitc Öğrencilerinin Sürekli Öll.:c Düzeylerine Göre '{alnı;:lık 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

1------·----- ----- ------ ·---·-·--
1 Uü<.:k 
! ; 1 

l)/ 

ı·c)ı:!~;- -----------------------------ı------ 360 ···- - ;· .1 7.65 

t Y~k~~~==--=:==~-=--=-t==~ C 1 =-~t. -iiiJO-~~== _ 
1 Topla:ıı 1 578 i 38.07 1 , 

7 ,)(ı 

l __________ ....... _________________ j _________________ L. _______ . _______ j_ ____ . ____ ......... ---· 1 

Tablo .1l.de görüldüğü gibi. sürekli öl1<e düzeyleri yüksek olan öğrencilerin yalnı;:lık 

pu:ın orı:ıi:ıııı:ısının en yüksek olduğu (X = 41.00). bunu orta düzeyde sürekli ölle 

cğilirni h:.duııaıı li[:rcncilcrin izlediği (X' = 37.65). en sun ise sürekli öfke eğilimi düşük 
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olan öğrencilerin (X = 36.03) yer aldığı görülmektedir. Öğ,rencilcrin \alnll.lık 

puaniannın sürekli ölke eğilimlerine göre Cark!ılaşıp l~ırl\lıbşmadığı. uygulanan tck 

yönlü varyans analizi sonucu incelendiğinde, verilere ıek yönlü varyans ;ınalizi ilc 

inceknn;iş ve bulgular Tablo 32'de sunulmuştur. 

TLıhlo 32. Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öll.c Diizeylerine Göre Yalnızlık 

Puaniarına Uygulanan Varyans Analizi Sonucu 

61.556 .000 

-----------·---~---------- -- __.__ ---- -

Tablo. 32 incelendiğinde, gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu gi)rülnwktcdir 

[F(2.575) =-. 12.23. p< .0001 ]. Sürekli öfke eğilimlerinin yalnı~~lık puanları Ü/.L'rindcki 

etkisiniı: önemli olduğu saptanmıştır. Gruplar arasındaki bu üırkın hangi grupların 

o:·u.ılaımdarı arasında olduğunu belirlemek üzere Tukey ksti uygulanmış H~ sonuçlar 

Tabio 33. Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öi1"'c DüzL~yleri (]öre Yalnızlık Pu<ınlarııw 

İlişkin Tukcy-HSD Testi Sunucu 

~-~---------~;---·--·----------------··----------ı-·-----------------··-·-~ ---·----------· ------

1 Sürekli Ollc Düzevleri 1 DL·ışük : Orta '{üksek 

r)ü;(\lz-----~---·-··-----··--~-----~--~·----· ---1 1.61·--· .. -- ..j._l)(ı';' 

@rta_ t- -=t--=-- r=-33~- i 
*p< .0001 

Tah i o 33 ·Lk görüldüğü gibi, sürekli öfke düzeyleri açısından. sürekli ölle düzeyi 

yüksd~ uL.ın grubun ortalaması (X = 41.00), hem sürekli ölke düzeyi orta ulan grubun 

orLıLıııı;ısı ndan (
V 
i\. 

= 37.65) hem de sürekli ölb.:: düzevi clüsük olan urubun . ' ~ 

ortabın:ı~;mdan (X = 36.03) daha yüksek çıkrnı~tır. Diğer bir deyişle sürekli iilke 

duyguLı:·ıilln daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
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4.4.2 Üniversite Öj~rcnci1ednin Öi1i:cyi Dı~a Vurma Düzı~ylcrinc Göre Yalnızlık 

Puanianna İli~kin Bulgular 

Üniversite öğrencilerinin yalnızlık puanlarının, öll:cyi dışa vurma clli!.ey!crine göre 

üırklılık gösterip göstermedİğİ incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinin öll.cyi dışa 

vurımı düzeyi düşük, orta ve yüksek olmak üzere liy gruba ayırmak iyin. puan 

ortalairıa:;ı ve standart sapınası hesaplanmıştır. Öfkeyi dışa nırına puan ortalanıası (X= 

16.4) Vt~ st~mclan sapınası (s= 3.70) bulunmuştur. Ort:ılanıaııın yarını standart sapma 

aşagısıııda ve yukarısında kalan gruplar hl·lirlcnn'-·k. :ill;e~i dışa \LII'Ilı~ı ·~·ğilimlcri. 

düşük. ona, yüksek düzeyde alı grupları oluşturacak hi~imdc dli1.cnkıınıi~tiı. 1 ahin 

34'dc öğrencilerinin öikeyi dışa vurma düzeylerine göre valnızlık puanlarının 

ortalamaları ve standart sapmalan sunulimıştur. 

Tablo 34. Üniversite Öğrencilerinin ön~eyi Dışa Vurma Düzeylerine Ciör~.:? Yalnızlık 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapmaları 

~~)~~~~T~:~~~~~~~~r:•~; Düzeyleri L ~~~=-'T! =' --+-~~ s l 
,fJusuk J 130 

1 
37.12 

1 
8.20 

1-ö~:;·;---- ------------ ı---}~~------+·-~8. 2 7 j----~~S. orl 
1 i 1 . r--;::-- --- - ----· -----··--------· -----------------·-----!· -- -- ... - - ... ı - ...... ------- -- - ~ --i 

1 Yuksck 1 (}-f 38.6-i- 7.(ı(ı 
1-------------- ------·-- -------- ...... ·---------------. -------- -· --· --· 
1 Toplam 
~---~------·------·----------~----------------··- ---- t ---·--

_))).()7 

i 
---i 

Tablo 34'cle ~örülclüQü ~ibi, öfkeyi dısa vurma clüze'.·i üıksd..: olan ii_Cı_rL·ncikrin .._ ....... .._ ' -

yalnızlık puan ortalamasının en yüksek olduğu (X .occ 3 !)_(ı-i-). buııu tıruı dü;l·~ Lk 

ö1l:clcrirıi dışa vurma eğilimi bulunan öğrencilerin izlediği (X 38.27). en soıı ısc 

öfkelerini dıs,·a vurma eğilimi düsük olan öQreııeikriıı ( x· 
~ ' ~ 37.1:2; yer aldığı 

görülmektedir. Öğrencilerin yalnızlık puanlarının öileyi dışa vurma düzeylerine göre 

Lırklılaş;p Jiırktılaşmadığı. uygulanan tek yönlü varyans analizi sonucu incelendiğinde. 

verilere tck yüıılü varyans analizi ilc incelenmiş ve bulgular Tablo 35'de sunulmuştur. 



Tablo 35. Üniversite Öğrencilerinin Öfkeyi Dışa Vurma Düzeylerine Göre Yalnızlık 

Puanianna Uygulanan Varyans Analizi Sonucu 

ıv1~-;;:).~,,~-:~~~~----.-1
, -~~~~tr~ler r-;d- ı C Ka

1

reler :

1

,. ----f--~---P---~ 

k-~~~ı,ı~--------l---~~:ııamı __ +-~----~+--~-:~~ı11c~~~---~----J _____ _J 
ı Gruplar ;trası 1 164.614 ! 2 ı 82.307 i ı 

1 ı 1 ! 1 ; 

ı G . - ı -, ( 7 ~ - 7/ - -7- , 6-, 1_) \_) <.> , 1 ')V V ' i-, 7 ' 
1 rup ıçı 1 _)) _ı).-_) ı ) ) ! ).J.ooo : ,_()() 1 --1 : 

ı Toı~~~~~~-1-- ___ j __ :_6900~339 l__~n --~-~---~--~------- , ____ H_ ·- _ 

* p > .0) 

Tablo. 35'ck yer alan bulgulara göre, gruplar arasında anlamlı farklılığ.ın olmadığı 

görülmektedir [F (2,575) = 1.28, p> .05]. Öğrencilerin yalnızlık duygularının ölkcyi 

dışa vurrna düzeylerine göre değişrnecliği gözlenmiştir. 

4.4.3 Üniver:sitc Öğrencilerinin Öfl{cyi İçte Tutma Düzeylerine Göre Yalnızlıl<. 

Puanhırın;ı İli~kin Bulgular 

Ünivn:;itc öğrencilerinin yalnızlık puanlannın. ö!kcyi içk· tutma düh:ykriıı~..· görL' 

Ü1rklilık gösterip gö:>Lermecliği incelemiştir. Üniversite öğr,~ncikrinin öfkeyi iı;tL' tutma 

düzeyi düşük. orta ve yüksek olmak üzere üç gruba ayırmak i~~iıı. puan ortalaması ve 

standart sapması hesaplanmıştır. Öfl.eyi içte tutma puan ortalarn;,:sı ( X = 16. lJ ı \c 

standart ~;apması (s= 3.94) bulunmuştur. Ortalamanın yarını standart sapma aşağısında 

ve yukarısında kalan gruplar belirlenerek, öfl<..eyi içte tutma eğilimleri. düşük. orta. 

yüksek düzeyde alt grupları oluşturacak biçimde düzenlenmiştir. Tablo. 36 'cia 

öğrcnci!ci'İn öfkeyi içte tutma düzeylerine göre yalnızlık puanlarının ortalamaları ve 

stancbr;_ s:ıpm~ıLm sunulmuştur. 



Tablo 36. (!niversite Öğrencilerinin Öfkeyi içte Tutma Düzeylerine Göre Yalnızlık 

Puanlarının Ortalama ve Standart Sapımıları 

~::~~çte~utıııaDüzeyleri ± 1 ~ 7 t-3~68 ~J=s;~_ i 
~~::ı~;ek t--~~:- +- ~~~--~ -·· :~~ 

1 

rı ···-·-·· --··-··---·-··-··----------------+----------i-------~-----1-- . --- ·-··- J 
Tuıılam ı 57R ; 3g.ox : 7tJlJ 

L L ı ' 
------------ ···---·-------------------·---- ---------~----- __ ı__--- - ------------ -- ______ L 

Tablo 36'da görüldüğü gibi, öfkeyi içte tutma düzeyi yüksek ulan öğrencilerin yalııı;.lık 

puan ortalnmasının en yüksek olduğu (X = 42.08), bunu ona düzeyde öll:ckriııi içıe 

tutma c~:ilimi bulunan öğrencilerin izlediği (X =: 37.29), en son ise ö!l.~clcrini içte ıuınıa 

cililimi dü·-;ük olan ötrrencilerin (X = 33.68) ver aldıcı ı "Örülmcktcdir. ÖQrcııcikriıı ::;. ) b "' b ::=- ....... 

yalnızlık puanlarının öfkeyi içte tutma düzeylerine göre l~ırklıla~ıp Lırklıla~ımıdığL 

uygulanan tck yönlü varyans analizi sonucu incelendiğinde. verilere tek yönlü varyans 

analizi ik incelcrımi~ ve bulgular Tablo 37'de sunulmuştur. 

T:d·.to. 37. Cıııivcrsiıe Öğrencilerinin Öıh:yi lç:.e Tutııı~ı DiiiL'\kriıll' Ciiire Y~ılııı;lık 

Puaniarına Uygulanan Varyans /\nali;i Sonucu 

r-;,;;;ı;;a;ı~;;;--T- Kareler sd r- -Kaı~!Cı- p 

rGru::ın:,ğ~sı ~~~--:-3o-~-:l-:-1:-~--+---2---+--~-1~-:-llc:_ı.ı~-~-a;_·ı __ ı_ _____ ~--~-·-·· 
1· 

..... ı 

1 Grup içi 31536.883 575 54.847 j 48.895 .00() 

~-opl<ı~~- ı 36900.339 577 j __ :--__ l__ __ ~_ 
* p< .000 ı 

Tablo 3Tdc yer alan bulgulara göre, gruplar arasında anlamlı bir üırklılığın olduğu 

giirli!mt..'ktcclir IF(2,575) = 48.89. p< 0001]. Ölleyi içte !utma clli;eykriııiıı yalııı;lık 

puanları ü;crincleki etkisinin önemli olduğu saptannıı~tır. (iruplar arasındaki hu ı·arkııı 

hangi grupların ortalamaları arasında olduğ.unu belirlcnK'k L'ı;.crc luk~..·) IL'sti U) gul~ınıııı~ 

ve sonuçlar Tablo 38'dc sunulmuştur. 



Tablo 38. Üniversite Öğrencilerinin Öfl.ceyi içte Tutma Düzeylerine Göre Yalıı11.lık 

Puaniarına İlişkin Tukey-HSD Testi Sonucu 

~~~~~~2~~~~~~~~~~~~yler_i _· -=-=Diı,uk T~-=~rta r·--)-'ül~~~~-k·-ı 

l
l ;;:~:,li i> - .......... -· - ---- !- -·-- : ! .1·(-~-l ,-:,-ı--: ~:~:-

' 1 [__________ . --------·-·-------· ----···---·-··--·-------------- L....... 1 
*p<.OOOi -·· __ l 

Tablo Jirde görüldüğü gibi, ötl.eyi içte tutma düzeyleri a~ısından. ölkcyi i~tc tutımı 

düzeyi yüksek olan grubun ortalaması (X = 42.08) hcın lilk•..:yi i~tc tutın,ı dii;L·~ i urt<ı 

olan gnıbun ortalamasından (X = 37.29) hem de öll:cyi i~te tutma düzeyi dü~Lik olan 

grubun ortalamasından (X = 33.68) daha yüksek çıknıı~tır. Diğer bir deyişle öllcyi içte 

tutma düzeyi yüksek olan öğrencilerin orta ve düşük düzcycle öfl:c ya~ayaıılara göre 

yalnı;.lık duygularının daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

~ı..:ı.-ı ÜniHrsitc Öğn:ncilcriııin Ötl,;cyi Kontrol Etıııc Dijzc~ krinc Ciirc Yalnızlık 
Puanıarına İlişkin Bulgular 

Üniversite öğrencilerinin yalnızlık puanlarının. ötl:eyi kontrol etme clüzcylcrinc göre 

farklılık gösterip göstermedİğİ incelemiştir. Üniversite öğrencilerinin iilkcyi k\)ntrol 

etme düzeyi düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç gruba ayırmak için. puan ortalaması 

ve stand<ırt sapması hesaplanmıştır. Ötl<eyi kontrol etme puan nrt:ılaması (X== 22.2) ve 

standart sapması (s= 4.30) bulunmuştur. Ortalanıanın yarını standart sapma aşağısında 

ve yuk:msında kalan gruplar belirlenerek. öfl:eyi kontrol etme eğilimleri. düşük. orta ve 

yüksek cliizeyclc alt gruplar oluşturacak biçimde cliizcıılenmiştir. Tablo 39"cla 

öğreııcik·riııiıı iith·yi kontrol etme düzeylerine giirL' \~ılnı;lık puanl<ırıııııı urLıl~ııııcıl~ırı 

ve standdi'l sapıncıları sunulınu~tur. 



I.V) o_ 

Tablo 3(J. C!nivcr~;itc Öğrencilerinin Öil<.cyi Konlrol Etme Düzcyleriııc Göre Yalnızlık 

Puanlarının Ortalama ve St.ındari Sapmaları 

---------:-------·--------~ ,------- ----·----··-·-----------

n \ s 

T~ıblo 39\la görüldüğü gibi, öileyi kontrol etme düzeyi dü~ük olan öğrL'ncilcrin 

yalnıziık puan ortalamasının en yüksek olduğu (X = 39.82), bunu orta düzeyde 

ö1lckrir:i kontrol etme eğilimi bulunan öğrencilerin izkdiği (X "" 37.83), en son ıse 

öiL:icrini kontrol etme eğilimi yüksek olan öğrencilerin (X == 37.25) yer aldığı 

giirCılnıd ll'dir. ()ğrcncikrin yalııı;.lil' puanlarının iilh'yi ktıııtnı! L'tn1L' dl"ı;~..:ykriııl· ~iiıl' 

Lırklı!a~ıp J~ırklıb~nıaclığı, uygulanan tek yönlü \ aryaııs an~ılizi sonucu iııccicnıııi:;; \c 

bulg•jlar Tablo 40' da sunulmuştur. 

Tablo 40. Ciniversite Öğrencilerinin Öileyi Kontrol Etme Düzeylerine Clön~ Yalnızlık 

Puaniarına Uygulanan Varyans Analizi Sonııetı 

ı:::·::,"-1 ,:~:~~::. ı---;ct-r~::::~,:~ı ,~---T- l' ------ --

~----·----~-- ---------··-l----------1----------f-----·-·-~-~---+-------·· ---L------··-··-- ·-··--· 
1 (iruplm ~ır:ısı 1 441.965 ! 2 1 220.982 1 ! 

i Grup ici 1 36458.374 1

1 

575 J 63..+06 i 3.485 1 .03 ı 
ı , ' 1 i : 

l:J'oı~~~~~~-- ___ j~-~l)U0.3~~j_- sn ___ ~l ______________ j_ ········-···--·----- "- _ 

* JY: .Ch 

Tablo ~ıo incelendiğinde. gruplar arasında anlamlı bir Lırklılığııı oiduğu ~örülmd;ıcdir 

[Tf?.,S'/5) "c 3.48, p< .05]. ÖJkeyi kontrol etme cı~ilim!crinin yalnı;lık ı·u~ml<ırı 

üzerindeki etkisinin önemli olduğu saptanmıştır. Gruplar arasındaki bu farkııı lıaıı~i 

grupların ortalanıaları arasında olduğunu belirlemek üzere ·rukcy testi uygulanmı~ \'C 

:..;onuç lar Tablo 41 · clcsunulmuştur. 



Tablu. 41. Üniversite Öğrencilerinin Öfl<eyi Kontrol Etme Düzeylerine Clön:.' Yalnı/.lık 

Pm;nlarına İlişkia Tukey-I-ISD Testi Soı~ucu 

Tah lo ·l-l· ek görüldüğü gibi. ölleyi kontrol etme düzey k ri cıçısından. iillcyi kontrol 

etme dLi:I.L')İ düşük olan grubun ortalaması (X -= 39.R2) lıcın Mkcyi koııtroi etme d("ı/cyi 

orta obı grubun ortalamasından (X = 37.83) ve hcın öllcyi kontrol etıııt' dü;cyi 

yüksek olan grubun ortalamasından (X = 37.25) daha yüksek çıkmıştır. Diğer bir 

deyişle öfkeyi kontrol etme düzeyi düşük olan öğrencilerin orta ve yüksek düzcycle ölle 

yaşayanlara göre yalnızlık duygularının daha yüksek olduğu bulunmuştur. 



BEŞiNCİ BÖLÜM 

5.0. T,\:tT!~iYIA VE YOIUJM 

Bu böltimele Universile öğrencilerinin yalnızlık duygularının ki~isel \'C sosyal ii/elliklcri. 

öJke eğilimlerine ilişkin bulguların tartışma ve yonınıuna yer verilmiştir. 

5.l.Öğn_'IH:ikrin Yalnızlık Duygulannııı Kişisel Özcllildcrinc 

KaqıLıstırı!masına İlişkin Bulgulann Tartışma Ye Yonımu 

Bu ba~lik altınd~ı. iiğ.rcncilerin yalnıziık duygularının ,:iıı:;iyctkri. :-;ınılbrı. <tkcıdeıııik 

ba~arıl;ı:-;. üniversitede barınımı türleri. interncti kulbmıa ncdcnk;·i. ;ılkol. sigara 

kulbııııa durumları. kendilerini beğenmeleri. yaşamlarından !ll('lllnuııiyctkri 'c gd .. ·cck 

ilc ilgili hekicntilerine göre karşılaştırılmasma ilişkin bulguların lartışıı~cı w \ unımuıı;ı 

yer vcri:miştir. 

Yalnızlık Duygulannın Cinsiyctc Göre Karşılaştırılmasma 

İlişkiıı Bıdguların Taı·tışma ve Yorumu 

Bu ;ı;;ı~ııl'ınad;ııı c!dt: \.:cıilcıı bulgulara dayalı ularak. crh·k iigreııcikriıı kl/ ii.~ı\.'ncikr~..· 

göre cLı:ı:; ı:uJ:ı yul:ıı;lık duygusu y:ı~adıkl~ırı görül!nvkkdir Diğer ma~lırnı;ı bulguları 

in::ckndi;;·:ııck: cinsiyet dcğ,işkcni ilc yalım:lık duygu!arıııı 1\:ırşıLıştır:ııı ,ır;_ı~tırıııa 

hul;_,~ui:ıi·ıııın çqitli!ik gösterdiği görlilrncklcdir. !\r:ışıımwrıın bu bulgusu. ~..·rkckkriıı 

dalı;ı Lı;Lı yalnızlık duygusu yaşaclığ.ı yönlindeki ar~ıştırıııa b~ı!gulmı::Lı ı 1-Lıraıı \c 

Bulut 2()02; Demir. 1 990; (]üngör, 1996: !-Jamarta. ::wooı tutarlılık göstermektcdir 

Buna k:ır~1lik h:ızı araştırmalarda (Odacı: 1 9()4: Yük:,cl. 1 C)C) l) ise kı;l:ır!n ya! niliık 



duygu~;unun yCık~;ek çıktığ,ı gözlenmiştir. Kız ve erkek ögn:ncikrin yalnl/lık elli/eyleri 

arasımb <mlanılı bir farkın olmadığını (BilgerL 1989) gc~sten:n araştırma bulgusu da 

bultmnıakt:ıdır. 

Kültürel ckğcrlcr ve sosyallqıne açısından kız ve erkeklerin i~1rklı hiçimlerde 

yctiştiriimı..~k'ri, i~ırklı cinsiyet rt)lkrinc sahip nlınaları. kızların kL'ndini açm<ı 

dlizcylcriııiıı '~ı"kckkı·c göre d<.ılıa yüksek olmaları gibi Lıktiirlcrin. erkek (iğrencilcrin 

kendilerini ,lah;ı Lı:,-:ia yalnız hissetınesini etkilediği düşünülebilir. 

5.l.2.Üf~rcncilcrin Y alıı ızlı k D uygula rının Sınıfla rııı :ı C ii re Karşı !aştı rıl ıııas ına 
İlişkin Bulguların Tartışımı V<~ Yorumu 

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara ciayalı olarak. sınır düzeylerine giirc iih~reııcilcriıı 
yalnı:~lık duygularınm deoismedi u i b') b görülmektedir. Diğer araştırma bulguları na 

bakıldığında sınıf dcğişkenin etkili olmadığını göst•:ren araştırmaların (Demir. 1900: 

Odacı. l <)()4) bulgulanyla, bu araştırmanın bulguları nıtarlılık göstermektedir. Buna 

karşılık. diirdıjncü sınıfta bulunan öğrencilerin birinci sınıftakilere göre yalnızlık 

duyguLırının iiıwm!i düzeyde yi.iksek olduğunu (Bilgcn. 1989: !Lımart<ı. 2000: LökL:r. 

1999) gJi.-.,tc:ı-en arJştım1:ılar d :ı hulunm:ıktadır. 

Son .sını! ikinci yan yılda bulunan öğrencilerin yalnızlık duygularınm yükselmcsiııde. 

iş bulma. yetişkinler düny~isına adım atma ve bu yaşamın bd:lentilcrini karşılama \l' 

alıştığı ccvrcclcn kopma gibi pek çok bilirımeycnin etkili ulduğu be!irtilmd:tı..'dir 

(Demir. ı lJ90). Bu araştırmanın ilk yarı yılcia uygulanmış olıııası ve iiğrencikrin lıcnLil 

gelecek kaygılarının bulgulara yansımaclığı için sınıf düzeylerinin yalnızlık duygusu 

üzerinde etkisinin olmadığı düşünülebilir. Sunulan araşlırmada birinci sınıf 

öğn.'ıKikriııin yoğunluğunun. hazırlık eğitimi almala:·ından dolayı Linivcrsitcclc ikinci 

yılLmııcb clnı:ıbrı ve uyum problemlerini bCıyük ölçüde t;(.ızüııılcrniş olabilccı..:klcrinden 

duLıyı sı ı;: ı· dü;c~ krine göre duygularıımı cleği~ırıcdiQ.i siiykııı..lıilir 



5.1.3 Üğrcncikrın Yalnızlık Duygularınm Akademik Ba~anlarına Cilı-c 

Kar~ıla::;tınlmasına İli~kin Bulgularm Tartı~ımı ve \'orumu 

Bu dl'<ı::tmnadan elde edilen bulgulara dayalı olarak. ;ıkadcmik ha~;ırıl;ırııw gürL' 

yalııızl:k duygulannın dcğişmediği görülmektcelir Bu araştırmanın hulgu~uııun. 

akacleın!k ba~arı ve yalnızlık duygusu arasındaki ilişkiyi göstLTcn araştırma bulguları 

ilc uyum göstcrmcınddc birlikte, onlara çok cia ters düşmedİğİ iJ~ıde edilebilir. 

Ai.,:ac!emik başarı düştükçe öğrencilerin yalnızlık duygularında artma eğilimi görülmekle 

bi rl i ktc:. bu C' ği i i rn istatistiksel açıdan önem] i bulunmam ı ştır. Diğer araştırma 

bulgu;:ı:-ııw b:ıkildığıııda. yalnızlığın akack:mik başarıvı nıaııiclar olarak ynrdadığı 

(Yı!dırını 2000). yalnız~ık duygusu ile okul başarısının karşılıklı olarcık birbirlerini 

etkilul:;::i (\ ·ııL~ng \c ı:urnlıam. :2002: l luurrc \ L' :\ro. l l)l)l-\). y:ılııı;lıkl;ı ;ık;ıdcmik haş;ırı 

aı·asımi;ı ncgati!. yönde bir ilişki olduğu (Özoclaşık. ~()()ı)\ c akademik yönden baş;ırısı/ 

oLuıLırın ba~;arılılardan daha l~ızla yalnızlık hissettiği (Dcıııir. 1 l)()(J) hulu!ıımıştur. 

Bu uraşurmada. a!gılanan akademik başarı düzeyinin sorulmaması ve uygulamanın Jinal 

sınavlarından hemen önce verilmesi nedenleriyle öğrencilerin yalnızlık duyguları ile 

akademik başarıları anısında anlamlı bir ilişki çıkmamış olduğu düşüncbilir. Ayrıca 

yalnı;;lıi; duygusunun üniversitcyc başlandığı dönernde yoğun olarak yaşandığı göz 

önünch.' hulundurulduğunda. birinci sınıf öğrencilerinin akademik orl<ılamalarının 

olımım<::-;ı nı.:c!enİ\k veı·ilcriıı diğer sınıllarda iiğrcıim ~ören iiğrcrıcilcrclcıı 

topLınmasından clnLıyı liğrcncikrin akademik haş,ırıLırının \cılnulık duy~usı: l'ı7criııdL' 

etkili t~!ıııadığını cıçıklayabiliı:. 

5.1A Öi};rcncilcı-iıı Yalnızlık Duygularının Barınma Durunılanııa Cön' 

Karşıla:jilnlmasma İlişkin Bulgularm Tartışma ve Yorumu 

Bu araş1ırınaclaıı elele edilen bulgulara dayalı ularak. öğrcııcilı.:riıı barınma durumbrına 

göre yalnız! ık duygulannın değişmeeli ği görülrnektcclir. E lck eel i !en bu bu lg u. barı nma 

hiçiıniııiıı y~t!ııızlık duygusunu ctkilcnıediı~i { Deınir. ı 990: I J;ıınart<.L 2000: Yüksel. 

1 9')1 ). \:ılnı!.lık diizcykri açısından yurtta kalan gcn~·krlc ailcsivlc birlikte yaşayan 



gençler cH·cısında fark olmadığı (Baran ve Bulut, 2002) yönLindeki araştırma bulgularıyla 

tut<.!rlı görülıııektcdir. 

Öğr,:ııl'ilcriıı banımı;ı durumlarıııa giirc yalııl/lık dtı;!,!ul:ırınııı dcğişıııcıııcsi. ;ıilcsiylc 

aldıkları. ailekriııder: ayrı yaşayan öğrcm:ilcrin i:.;c dcıiı;ı \·nk ;ıd~adaşları:-- Lı payiaşı ın 

yaşadıkLın düşünüldüğünde yalnızlık duygusunun yaşarımasında cıkili ulııı:ıdığı 

söylcııd1ilir. 

5.J .5 ö:ın.•ncilcrin Yalnızlık Duygularının Sigara n Alkol Kullanma Durumlarına 

Gcirc Kar~ılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışma Ye Yorumu 

Bu ara-:;tınmdan elele edilen bulgulara dayalı olarak. sıgara ve alkol kullanan 

öğrencikrin kullanmayanlara göre. daha !~ızla yalnıJ:!ık duygusu :aşmlıkları 

görL'ılnh.:ktcdir. DiğlT :ıraşlırımı hulgularııı;ı hakıldı~ınd;ı. si::c;ır<ı İÇl'll ii~rcncikrin 

yalnıL.Iık düzeylerinin. sigara i~~ıneyenkrc unm!a dalw yüksL'k olduğu (\'i!'ıçi. l <J97: 

Kirkpatrick-Smith, 1991/1992). cinsiyel açısından kız:ard;ı erkeklere ~~iirc :-;ıl:mlığın 

alkol ~dma riskini ortaya ç1kardığı (Page ve Cok. 1991 ). yalllizlık duygusu ve sosyal 

ili~kilcrin ~'ctersizliği itc içki içme arasında anlamlı bir iii~ki olduğu (Pı:dcrs,:ıı \C diğ .. 

200(1). öğrencilerin yalnızlık duyguları ve yaşaclıkiarı stı·csiıı soııl:cuııd~t etkisi; 

başaçı knı~ı şekli olan ilaç bağımlılığına neden olduğu ( Lcınpers ve diğ.. l 989) 

viirıündcki bulguların. bu araştırma bulgularıyla tutarldık gösterdiği gözlenınekteclir. 

Sigara kı ıl i anmanın y:ılnızlık puanlarında anlamlı J~ırklılığa neden olmadığını gösteren 

araşlırırı;; bulgusu da bulunmaktadır (Baraıı \'c BuluL :?.O(C). 

Yalııı;.lıL duv:.:usu vasa\'an birc\·lcrin sal}lıksı; h;ı:-;;ıcıkın;ı sı..:-kilkriııi 
.... _ ... 1 ... ... .._ ; ' • ebiıcı l~vLı 

kullanclı~:ı göz önünde bulundunılduğunda. yalım!ık du:~ıısu yaş,ıy:ııı iiğrı:ııcikriıı 

sigara. cılkPI gibi maddeleri kullanmaları anbnılı ::_:iirükbilir. Bu araştırmaeieı da. 

öğrcncikrin bir zorluklcı karşılaştıklarında sigara w ;ılkel kuilaıım~ıl<ırıııııı ki::,a süreli 

bik uls~ı bir rahatlanıd sağladığı düşünüldüğünde. etkisiz b:ışa~ıkıııa tarzı olm~ık sıg~ıra 

ve alkok baş vurdukları söylenebilir. 



5.1.6 Öğrencilerin Yalnızlık Duygulannın İnternet Kullanma Nedenlerine Göre 

Kaq;ıb~tınlnıasma İJ.işkin Bulguların Tartışma ve Yorumu 

Bu ara~lırrn~ıdan ddc edilen bulgulara dayalı olara!<:. internet kullanma durumlarına göre 

öğrl~ncikrin yalnızlık duygularının değişmecliği görülmektedir. Bu araştırmanın 

buigusmıun. intLTneı kullanma ve ;;alnızlık duygu:;u arasındaki ilişkiyi gösteren 

araşlırrrı~ı buiguhrı lle uyum giistcrıncmckk birlikte. oııl~ıra t;ok da ters dLi~nıL·diği iliıdc 

L~dikhiiir. \'Linkli. iııterııeti !C<) /Ciıat it;in kullaıı;:ıı ii~·rcııciicı"iıı yalııı1.lık duygularında 

artma eğilimi görülmekle birlikte. bu eğilim istatistiksel acıdan önemli bulunmamıştır. 

Liter~ıtüı· iııcekndiğ.inclc. yalnızlık düzeyi düşük olan ii.~rencileriıı yüksek uLınl<~ra göre 

intenıcti.cn daha olumlu yönde yararlandıkiarı (Ayaroğlu. 200:2). arkadaşlar111ı internet 

yoluyla seçtikleri (Prezza ve diğ .. 2004). kaçınma tarzında başaçıkımı ik internet 

kullanınıı ~mısıncla ili~ki olduğu ve amaçlarının iletişim kurmak olduğu (Scepersad. 

2004) gözlenmektedir. 

İ ııternci k u ll anma ncclcnleri ne göre yaimzlık duygularını •ı farki ılaşmamas ı. ülkemizde 

irıicrnciin yaşanıınııza girıTıt~siniıı yeni olması ve inlf.'rncttc kalınan s['ırenin öğrencilere 

sorulm~ımasıııııı cıkili olduğunu clüşünc!ürcbilir. 

5.1.7 Öğrencilerin Yalnızlık Duygulannın Kendini Bcğcıııııc!eri. \'a~amlarıııdaıı 

Mcınnuniyctlcri Yl' Gelecek ilc İlgili Beklentilcrinı~ Göre Kaqıla~ıırılmalarına 

İli~kin Bulguların Tartı~ımı ve Yorumu 

Bu ara~llrıııaclan elde eelilen bulgulara dayalı olarak. üniversite i.iğrcncilcriniıı kendini 

bcğenm;.::ycnlcrin bcğenenlcrden, yaşamlarından memnun olmayanların memnun 

olanlarcbn ve gclcn:ğinin daha kötü olacağını dü:oüncnlerin daha ivi . ' - olacağını 

clüşüncıılcrck-n d<Jh~ı !~ızla yalnızlık duygusu yaşadıkLın bulunmuştur. Literatür 

iııc·.~kı;di:liııck. dıs !!i"irünüıııüııden memnun oLıııbıw l:hiıll' mL·ııınuıı ,ılm~!\cıııl~ırd c:iirL'. 
'- 1 '- "' .__ 

popük:· tıi;ırıbrın lehine popükr olmayanlara giirc ~~iinı/lık dC:;(·ykri cır~ısıııd;ı ~llll~ımlı 

ilişki ';!duğ.u (\'ük:·;cl. 199!). yal!liz!ık duygu:-;u :~ış~ıyaıı ii~rcncilcrin kcııdikrini ve 

ba~kaLirını olumsuz olarak değerlendirdikleri (Güngör. ~000). yalııızlık duygusu 

ya~aııı;ı!:.~rırıı kendi özellikleri ve kişilikleri gibi iç:;ı.:'l ncckııkrc yükledikleri (Russell 'c 



diğ.. 1 960). kendilerini ki~isel yönden \Tlcrsi; algıladıkları ( Rokach. :2000). 

ya~:ınıi:ırıııd~m l1h.'i11nun olmadıkian (Ncttı ,.,, !Sarru~ .. -~()()() J. ) ~ılnı;lık ve ünıitsi;.lik 

arasında i.,:a;·~ılıklı birbirini etkileyen bir ili~ki elciuğu (Rudıkin \C Liscnw<ın. !99lJ) 

yönünr.k'ki bulguların. bu ara~tırnıa bu!gularıyla tutarlılık göslLTdiği gözkııınektedir. 

Bazı araştırmalarda. yalnızlık ile utangaçlık duygusu arasında anlamlı bir ili~ki olduğu 

ayrıca nıulluluk ile yalmz!ık duyguları arasında ters yönde bir ili~ki olduğu (13ooıh \C 

Bolınsack. 1992). yalnızlık duygusu ilc benlik saygısı arasında negatif bir ili~ki olduğu 

(Odacı. !994). kronik yalnızlığa sahip olan öğrencilerin benlik algılarının dü~Lik ve i<.:e 

dönLik kişilik özelliklerine sahip oldukları (HojaL 1983 ). benlik saygısı ve yakın ilişkiler 

kurabilırıe ~ırası nda pozitif bir ilişki oicluğu (Oclacı. l 094) vi.inlindeki bulgularla. bu 

araştı!Tildi1Iıı bulgularıyl;ı parakllik gösll:rıııekiL~dir 

Yalnızlık duygusunun yaşanınasında bireylerin kendikri hakkındaki inançlarının önemli 

etkisi göz önünde bulundurulduğunda, ·umitsizlik. mcmmıniyetsizlik. kendini olumsuz 

algılama, karamsarlık gibi olumsuz duygularının ya~~;ımıasının anlamlı tıldııQ.u 

söylenebilir. 

S.2. ı. :niversite Öğrencilerinin Yalnızlık Duygularının Sosyal Özelliiderine Göre 

Kar~ıla~iınlmalarma İlişkin Bulgularm Tartışma vr Yorumu 

!:3u b~ı:ilık alıımLı. öğr•.:ncilerin yalnızlık pu~ınLırınııı. ctıınc \c lxıbuhırı) lu ili~kikrinLk 

sorun ya~ama durumları. arkadaşlık ili~kilcrini ha~!~ıtm~ı \L' sürdürme dunınıLırı. 

sevgilisinin olma durumu. yaşadıkları surunlar brşısınd~ı destck aldığı ki~ilcr. bir 

zorluk kar~ısıncla gösterdiği tepkikrc göre kar~ıiaşıırılımılc.ırına ilişkin bulguların 

lartışma ve yorumuna yer verilmiştir. 



l)() 

5.2. I Üf~rcrıcilcrin Yalnızlık Duygulannın Anne n~ Babalanyla İlişkilerinde Sorun 

Yaşaımı Duı-umlanna Göre Karşıhıştınlmalanna İlişkin Bulguların Tartışma ve 

Yoı·umıı 

l3u ar~ı:;;lır!11~ıd:ın elele edilen hulgular~ı dayalı ol~ırak. iiğrcncil·.:rin ~ınnekriyk 

il i ~k i Ic ı imk su run y a~~ıyaıı ları ıı ya~amayaıı 1 <ır da n. h <ı ha 1 arı y 1 a i 1 i :;;k i le ri ı ı LlL' sorun 

ya~ay~ı ı ı i;ırı n ya~aıııayan lardan daha bzla yalnızlık duygusu ) ~ı:;;l!d ı k Lı rı hıılunmıı:;;ı ur. 

Literatüre bakıldığında. aile-içi çatışmalar yaşayan öğrenciler ek yalnızlık duygularının 

arttığı (Johnson ve diğ .• 2001), anne ve baba arasındaki ilişkidcıı memnun olmayan 

üniversite öğrencilerinin memnun olanlardan daha hızla yalnızlık ortalama:-:ıına sahip 

oldukları (Dcnıir. ! 990) yönündeki bulgularıyla. bu araştırmanın bulgularının tutarlı 

olduğu gözlenmiştir. 

Bu ar;ış!ımı;ıııın sonuçlarına dayalı olarak, ailekriyie ilişkilerinde sorun yaşayan 

öğrenciler dalıa üv.la yalnızlık duygusu ya0adıl~ları siiykıll:hilir. (jL'll<_'iiikk aılede 

çocukhı yakın ilişki kuran. bakımını ve eğitimini üstknen ki~ilcr annckrdir. ,:\nııcylc 

olan ili:;;kilcrin düzeyi. bireyin yaşayacağı sosyal ili~kilcrini de etkileyebilir. Aynı 

zamanda bababrıyla olan ilişkilerinde de yeterince SC\'gİ ve ilgiyi göremeyen gençler 

çevresindeki ki~ileri de sevgisiz ve güvenilmez olarak algılay~ıhiiir. Babası:·Lı u;:ak olan 

çocuklar yetişkinlik yr.~şamında da diğer insanlarla aynı uzaklığı sürdürebilir. 13uııa buğlı 

olarak da öğ.rcncilerin aileleriyle sağlıklı bir iletişim kuramadıkları zaman daha fazla 

yalnızlık duygusu ya~ıyor olabilirler. 

5.2.2 Üğrcnrilcriıı Arkada~lık İli~kilerini Başlaıma '.'l' Siinlürmc Dunıınlarına 

Göre K:ıqıla~tırılıııalarına İli~kiıı Bulguların Tartı~ımı n- \orunıu 

Bu araştırmadan elde eelilen bulgulara dayalı olarak. öğrcndcrin arkada:;;lı1.; ilişkilerini 

başlatnı:ıda sorun yaşayanların yaşamayanlarclan. ~ırkadaşlık ilişkilerini sür,!ürnıeck 

sorun yaşayanların yaşamayanlardan daha f~ızla \alrıızlık duygusu y:ışudıkl;ırı 

bulunımıştur. 
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Litcrati.ir incelendiğinde, akraıı ilişkileri. aile yapıları ve demogralik dcği:;;l~cnkr 

arasında akran ili~kileriniıı crgenlerin yalnızlık düzeylerinde en iyi yordayıcı lılduğu 

(Uruk \'C Demir, 2003), arkadaşı olmayan veya sağlıklı arkadaşlık ilişkisi kuramayan 

öğrcrıcikrirı arkttd~ışı olanlara giire depresyon ve yalnı1.lık clli!.eylerinin daha yüksek 

olduğu (Crockctı, 2000). yalnızlık ve ınutluiuk duyguları ile kendine güven ve 

arkadaşlık ilişkilerinin. karşılıklı olarak birbirlerini etkilediği (Cheng ve hırııham. 

2002). yalnı1.iık duygusu yaşayanlarda susyal yönden yct\:rsİ/lik. gelişimsel t",erilik. 

insanLırd:m uzakLışma H' kendine yabancılaşma o:duğu ( Rokach ve diğ .. 20tn) 

yönlindeki bu!g~ılarıyla. bu araştırma bulgularının tutarlılık gösterdiği gözlenmiştir. 

Ayrıca arkadaşlık ilişkisi kurmak ve sürdürmektc sosyal becerinin de etkili olduğu g~iz 

önünde tutulduğunda, sosyal beceri eksikliğinin kronik yalnızlığı oluşturan asıl etken 

olduğu (Carr ve Schcllenbach. 1993). sosyal ilişkilere ait olan özelliklerin bireysel \c 

ailesel özelliklere ait olanlara göre yabancılaşma ve yalnızlık düzeyini daha önemli 

oraneLI etkilediği (Duru.I995). sosyal ilişkiler bozulclukça yaşamdan zevk alımının da 

azaldı~ı l.f\•iner ve diğ .. , 2002), sosyal beceri ve yalnızlık düzeyi arasında ters yönele bir 

ili~kiiıiıı (ılduğu (l-laın~ırıa. 2000), insan ilişkileri beceri eğitimi programınııı iiğrL'ncilerin 

ctkiyt: sahip lılduğu (Odacı. 2003). yalnızlık dü;.eylcriııiıı )L.ıks(·lıııcsiniıı ki~i.;~._'l. sos:al 

w gcıd uyum düzeylerini düşürdüğü (Odacı.!99-h ~'YLI]ıla s~ıs:,al beceri ~._·ğiıimiııin 

üniversitl: öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinde ::ınlamlı bir azalma olduğu ((\ıkı!. 199l-\) 

göz! en :11 ek te d ir. 

Diğer insanlarla yakın ilişki kurma gereksinimi çocukların yunıya ba~ladığı clönemclc 

başlar ve yaşanı boyunca sürdürülür. Universilc yaşamında aileden daha fazla 

~ırkada~lı k ilişkilerinin gencın hayatında önem kazandığı göz önünde 

bulunclurulcluğundu. arkaciaşlık ilişkilerinele yaşanan doyurnsuzluk ncclcııiylc \ alnızlık 

du:gui:ırını daha l~ı/i~ı algı!ıyor ulabilirlcr. .'\rk~ıc!a~lık ili~;kilcriiid~._· ar/ub:lı~~ı dll\LII11LJ 

vas<ı\~tııld\~ırı öC~rcncilcrin \alnızlık dun:ubrı nıQuııLısı,,;ı· \ılcıhiiir. 
.. 1 "" ~ '-- "' .... .._ • '-- • " 



5.2.3 Yalnızlık Duygulannın SeYgilisi Olup Olmamalarına (;()n· 

Kaı·şıla~tırılmalarına İlişkin Bulguların Tartışına ve Yonunu 

Bu araşltrnıacbn elde edilen bulgulara dayalı olarale sevgilisi olmayan öğrl~ncilcrin. 

olanlara göre daha fazla yalnızlık duygusu yaşadıkları bulunmuştur. Fide ı:.·clikıı bulgu. 

romuntik beraberliği olmayan öğrencilerin duygusal yalnızlığı daha ı;ızla hissettikleri 

(Büyükşahin. :200 ı). duygusal ilişkisi olmayan öğrencilerin olanlara oranla duygusal 

yönden daha yalnız oldukları (Güngör. 1996). yalnızlık duygusunu en çok hisseelenlerin 

bckar araştırma görevlileri olduğu (Sclçukoğlu. 200!) yönündeki bulgularıyla tutarlılık 

göstermektedir. 

Bu araştır:ııacLın elele eelilen bulgulara dayalı olarak. üniversite öğrencilerinin karşı 

cinsle uLın iliskilerinin önemli olduU.u. bu dönemele Qenclcrin kmsı cinsten arkadaslar 
• ~ ~ • ı 1 

aradıkları ve onlarla ilişki kurdukları, ilişki kuramayanların da yaln11:lık duygusu 

yaşayabilcccği öne sürülebilir. Karşı cinsle olan ilişkilerindeki sıkıntıların öğrencileri 

olunısu:; yönde ctkilemesi nedeniyle yalnızlık duygusu yaşamalarımı vol açması sö; 

konusu olabilir. 

5.2.4 Üğn~ncilcrin Yalnızlık Duygularının Yaşadıkları Sorunlar Kaı·şısında Destck 

Aldiğı Kişilt'rc Göre Kar~ılaştırılmalarına İli~kin Bulguların Taı·tışnıa ve Yorumu 

Bu ar~ışlirnıadan elele edilen bulgulara dayalı ularak. dc:,kk alınak istc\İp <ılanıa\,ın 

öğrencilerin hiç kimseden destek almayanlara. ailelerinden \ ~..· arkad<ı:;ıl<ırıncl<ııı elestek 

alanllır:ı göre daha üızla yalnızlık duygusu yaşadıklarını göstermiştir. Literatür 

incclcııdiğindc. çevresinden sosyal destek almayanların ,ılanlardan dtıh<ı Lvl<ı :alnı;lık 

hissclli;!i (Demir. 1990). sorunlarını bir başkasıyla paylaşan gençlerin yalnulık 

puanları n ı ı ı. sorunlarını kendi çözmeye çalışanlardan dalıa d ü-;;ük u id uğu (Baran ve 

Bulut, 2002). ergcnlerin üzüntüyle başa çıkınada ailclcrinden. yakın arkadaşlarından 

elestek alelıkları ve kendi kendilerine başa çıkmaya çalıştıkları (Rask ve diğ .. 200:2). 

sosyal :'ii nden çe kingen olan öğrencilerin. arkadaşl;ırınclan ve hocalarından vardım 

istemeele güçiLik çektikleri (Larose ve Bcrnier. 2001 J. crgl·ıılcriıı iilcllikil' de ki/ların. 

psik<•·:D>·y;ıl !:'clişmclerimk daha I~11:Lı sosy~ıl cksteğl' ihtiy~ı~· du_, dukları ( lluuiTl' \ l' :\w. 



1 99S) ) önüncieki bulgulanyla. bu araştırmanın bulgularının tutar] ı olduğu 
gözlcnıı ıckkd ir. 

Yalnızlık duygusu. kişilerarası ilişkilerde içten dostlu~uıı <vlığı 'eya olımıınası n larak 

ele ~ı!ıiıdığıııda. yalnlllıl~ duygusu yaşayan üğreııcikrııı iizcl y;ış<ıııtılcırıııı ıxı~ l<ışııı<ıkl;ı 

ve kcııdikrini açnıakta zorluk çekiyor oldukları siiyleııcbilir. 

5.2.5 Öğı·cncilcrin Yalnızlık Duygularının Bir Zorluk Kan;;ısında Göstcnlildcri 

Tepkilerine Göre Karşılaştın!malarına İlişkin Bulguların Tartışma n Yorumu 

Bu <.ıraşiırnıadan elde edilen bulgulara dayalı olarale yaşadıkları zorluk karşısında 

çevresinden gizleyerek tepki gösteren öğrencilerin diğer tepkileri gösterenkrc göre daha 

1~1Zia y;ıinlllık duygusu yaşadıkları bulunmuştur. Literatür incclendiğincle. kronik 

yalnızlık duygusu yaşayanların. sosyal gelişmekrinde duygusal ve d~ı\ r;ınışsal 

problcnıi~T yaşadıkları (Carr ve Schcllcnbach. 1 <)<)] ). sosyal \'C duygusal yalnızlık 

düzeyleri yüksek obı Üğrencilerin. benlik algılarınııı düşlik olduğu \C l'lkisi; ha~a 

çıkma ıııckaııizmalnrını kullandıkları (Bcnedict vc di.Q. .. :200:2). etkisiz ha~~~ •;ıkm~ı şekli 

olnn üzüntCıye kapılıp tepkisi göstermedikleri (Van ve Dukc. ı C)<) ı). yaşanan sorunlar 

karşısınd~ı kabul ve yansıtma, uzaklaşma ve inkar. dinsel iııaııçlaru yönclnw ~olunu 

tercih ctliklı:ri (Rokach, 2000) yönündeki bulgularıyia. bu ara~tırmanın bulgularının 
tutarlılık ;;(isterdiği saptanmıştır. 

Araştıriıl;1d:ı yalnızlık duygusu yaşayan öğrencilerin genellikle yaşadıkları sorunlarını 

çevreden gizlediklcri bulunmuştur. Yalnızlık duygusu yaşayan öğrencilerin kendilerini 

oluııısu; algıl;ımaları ve ÇL'\Tclcriyk sağlıklı iktişiııı ktır~ıııı~ımcıLırı <ınLırın diğn 

insaniarLı ar~ıl~irınd:ı bir L!.liven sonımı \·cıs~ııını:ısın:i h' huııd:m d() Ll\ ı ':ısadıkl:ırı . ....... .. . - . ' 

sorunbrını çevrelerinelen gizlemelerine neden olduğunu dl'ışLir~LilimıektL'dir. 



5.3. Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Duygularınm Öfke Eğilimlcı·inc Göre 

Karsıiastınlmasına İli,kin Bul!!ulann Taı·tısına ve Yoı·uıııu ' . "( ~ ) 

Bu ba~.i ı k <ılt ı nda. öğrencilerin sürek! i ö lle. ölkeyi d ı şa vurma. öfkeyi içte tutma ve 

ö1kcyi kllnfrol etme eğilimlerinin yalnızlık puaniarına göre karşılaştırılmasma ilişkin 

bukuların l~ırtısma ve vonıınuna )'Cr verilmi,tir. 
~ ı ~ y 

Ar;ıstırııı~ıd~ı. D niversite öQrencilcrinin sürekli öll.e. lilte\·i icle 'c dıst~ı tutımı 'c kuntrol 
.• 1 . ._ ·- ' • 

etme düzeylerine göre yalnızlık duygularının değişip dcğışnıcdiği inceleıııııiştir. Ude 

edilen bulgulara göre, öğrencilerin sürekli öfke, ö1l:eyi içte tutma ve kontrol etme 

düzeylerine göre yalnızlık duygularının değiştiği gözlenmiştir. Öfke) i dışta tutma 

düzeylerine göre yalnızlık duygularının değişmediği g(izknnıiştir. Sürekli iilkc dü/cvi 

yüksek olan öğrencilerin. orta ve düşük düzeyde olanlardan. i"ifl.:eyi içte tutma dü;.cyi 

yüksek olan öğrencilerin orta ve düşük düzeyde olanlardan. öfl~eyi kontrol etme düzeyi 

düşük oi<dl iiı}rcncikrin orta ve yüksek düzeyele olanlardan daha fazla yalnızlık duygusu 

hissvlti!..;kri bulu:ıımıştur. 

011..:~.:- ~.:gilimlcrinin alt boyutlarına ili~kin ortll}ll ~ıbıı lıulgul:ır dcgcrlcııdiı·ildiğıııdc. 

likr~ıti.irdc ölke içte ve sürekli ö!l-;:c puan ona!anı~ıları yüksek olan ı-uh sağlığı 

ç:alı~anl;:u·ıııın. yalnız kalma isteğini daha hızla el u) dukları 'e iill\c kuııtrul puanları 

yüksek olanların ise daha az yalnız kalma isteği duydukları (('anı 'c 1 ~:ıys:ıl. 1 ()l)(ı ı 

bulgul . .ı;·ı ilc bu araştırmanın bulguları tutarlılık gi)stcrıııcktcdir. Diğer :ıı·<ıştırıııa 

bulgul:mna bakılelığında öfleyi içte tutma ve sürekli ölle yaşama ik kendine acıımı 

arasınd:ı anlamlı bir ilişki olduğu (Stöber. 2003). öfle duygusunun oluşmasında 

yalnızlı~ııı etkili olduğu (Kaiser ve Berndt. 1983). sağlığı yerinele olmayan crgenlerin 

deprc~yon. h lke ve yalnızlık duygularını daha yoğun yaşadıkları (M alıcı n \c diğ .. 2001) 

yönümkki bulgıılmıyla tutarlılık göstermektedir. /\yrıca. olumlu kendilik imgesine 

sahip iiğrcncilcrd~;.· bastırılnıı~ öllc. dı~a nırulıııu~ iill:c \l' siirl·kli öll..:~~ boyutl:ırında 

azalma u lduğu ve kumru! altına alınıııı~ ölkc boyuıuııu:ı Li:ı antı ğı ( < )kııı:ııı. i 'Jl)'J ). ii ll..: c 

düzeyi yüksek öğrencilerin. ölle düzeyi dü~ük ulanLır:ı ~:iirl' dalıcı sık al kul ~ıldıkl~ırı 'l' 

alkol :ı! ma nedeniyle daha fazla fizikseL duygusal w cLıvraııışsal probkııılcr: LI~adıkları 

(Leibsolın. 1994). öğrencilerin uyum düzeylerinin sürekli öllc. içe ve dışa yönelik öllc 



l)) 

eğilimlerini dkilcdiği (Kısaç. 1997) yönündeki ara~tırııı~ı hulgularıyLı d~ı p~mılellik 

göstcrrncktcdir. 

Bu ara~tırınanın sonuçlarına dayalı olarak, yalnızlık duygusu yaşayan bireylerin. 

kişi lcr~ır:ısı i Jetişi nı beceri leri nin zayıf olması ve kc nd i duygu. d Lişlincc leri ni i !lı de 

etmektc güçlük çekmelerinden dolayı sürekli öllc duygusu yaşıyor oldukları 

clüşünLilcbilir. Birikmiş ön.;elerini kontrol etme ve çıkabilecek bir çatışmayı 

kalclırabikcck güçlerine güvenemedikleri için, karşılarındaki insanları kınnama yolunu 

seçerek bir şekilele gerçek sanıimi ilişkilerin kurulamanıasma ve yalnızlık duygusu 

ya~am;ıLırına sebep olabilir. 
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AL TfNCI BÖLÜiVI 

6.0. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu hiiiiimdc. ~mı~lırrna sonucunda elele eelilen bulgulara dayalı olarak ula~ılan genel 

sonuç ve önerilere yer verilmişlir. Araştırmada elde ·..:dilen bulgulara göre. üniversite 

öğrencilerinin yalnızlık duyguları. kişisel ve sosyal özcliiklcrdcn dcği~ik clerccclerdc 

cık i lL·ı;ı ıı'-·kıcd ir. 

Yalnı><ıi-; duygusunun kişisel özellikler açısından dcgnknciirildiğimk ısL' ~u sunuçim 

elele edilmiştir: 

Araştırmada öı}reııcilcrin kişisel özelliklerine ilişkin clcğişkenlcrdcn cinsiyeL sigara ve 

albi kLıJ!anma, kendilerini bcğenın~~. yaşamianndan ınemmıniyel \'C gelecek ilc ilgili 

dCışliııc,: lerini ıı g«.rc ya] nızlı k cl uygularının clcğiştiğ:i bulunm uştur. B unun yanı sıra sı n ır 

düzeyk;'i. akademik başarıları. barınma durumları \·e intcrncti kullanma nedenleri gibi 

kişisel (\;-:cil ikiere gö:·c yalnızlık duygulannın değişırıediği saptanmıştır. 

Yalnızl:J.. duygusunun snsyal özellikler açısnıdan ckgcrkndirildigiııdc ısL' ~u sPııu\·Lır 
elde edilmiştir: 

Öt~rcnciicriıı sosyal ili:şkilcriyle ilgili deği~kenlerdcıı CtllilL' \\.: lxıbalaıwla olaıı 
ili~kilcri:ıdc sorun yaşama durumiarı. sevgilisinin ı.ılml!Sı. ~ırkaJaşlık ili~kilcrini 

başLıtn':t \C sürdürme durumları. yaşadıkları sorunlar kar~ısındLt destck aldığı kişiler \c 

bir zoi·iuk karşısında gösterdiği tepkiler göre yalnızlık duygularınm değiştiği 

bulunnı'.i·:;iur. Öğrencilerin yalnızlık duygusu yaşamalarında sosyal ili~kilcriııin önemli 

clcğişk('iıkr olduğu görülmektedir. Kişisel değişkenler içinde bulunan kendini bcğcnınc. 

y:ış~ıını:ıcLıı :ııcmıı uniycl ve gelecek hakkı ndaki düşünce leri de ay n ı zamanda sosyal 

ilişkiki· ir;iıı de gerekli olan cleğişkenlerdir. 
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Y~lnıziık duygusunun öfke eğilimleri açısından dcğcrlcndirilcliğinclc ıse ~u sonuylar 

Ö.Cırt..'ııcikrin ~)ll~c e0.iiiınkrivle ilgili clc0.iskcnkrden s[in:kli (ifl~c ei:'~ilimi. öfke):i it'le ;,__---. ..... "" ı...- 1._ ı .__ "r 

tutm;ı \l' ölkc.yi koııtrnl etmeye göre yalni!.lık duygularının dcği~tiği hulunmu~tur buna 

kar~ılık iilkcyi dışa\ urma ile ise yalııızlık duygularıı11!ı ckği~ıııt..'diği saptanını:~tır. 

Araştırmada elde eelilen bulgulardan. üniversite öğrencilerin yalnızlık duyguları 

üzerinde olumsuz etkileri olan ve onların kendilerini yalıll!. lıissctınclcrinc yol 

açabilecek kişisel değişkenlerden kendilerini bcğenmedikleri. ya~anılarından memnun 

olmadıkları ve gelecekleri hakkında olumsuz clüşüncllikleri ayrıca sosyal özelliklere ait 

dcğişh'nlcrclcn anneleri ve babalarıyla ilişkilerinde sonın yaşadıkları. arkacla~lık 

ili~kik:rini ba~latım ve sürdürmeele kendilerini ba~arısız gördükleri. sc\·gililcrinin 

olmadı[~:. ya:;;cıdıkbrı sorunlar karşısında destck almak isteyip alaınadıkları ,.c 

sorurıl:ıı-ıııı \:<..'nclcriııdcn gizlcclikkri sonucuna \'iırı!mı~ıır. 

Araştırınanın sonuçlanna dayalı olara!..: bazı öneriler sunulabilir: 

Ün i vcrsi tc öğrencilerinin yalnız! ık duygularının üstesinden gelebi !me leri h.' ya! nı zlı k 

duygusunun ortaya çıkmasını engelleyebilmcleri için. önce yaln11.lığın ııc olduğunu \ L' 

yaşaml:ır:nı rı~1sıl etkilediğini anlamaya ve bunun üstesinden gclebilmL'k i<;in ne tür 

yardımLır alabileceklerini bilmeye gereksinimleri \'ardır. Bu noktada öğrencilere 

psikoi,ıji!.. cbnı~ma ve rehberlik merkezleri tarafından bilgilendirici seminer ve 

kon tCr;msLır cl iizcn k ne bi 1 ir. 

(:ııi\t..'l'::itc i\~r,.:ııci \C pcrsunl'linc ylinclik yalnızlık du:gusu yd~:ıy:m ki:::ikrinC);c!liklcri 

ve lwklcntilcri hakkında bilgilendirme çalışınaları yapılabilir. 'ı'alnızlık duygusunun 

tanırıın:ı:oı. öğrencilerin yoğun olarak yaşadıkları anla:;;ıimamanın yarattığı duygularını 

azaltabilir. Öğrencilerin valnızlık duvQularının az~ılması. dm!!ularmı s;ıQiıklı bir 
"" ,.1 ._ • ....... ...__ 

biçimde iL_ıdc etmeleri. öğrenci ile yakından ilgili ki~ilcrle ileti:;;im kur~ıbilmckk 
olanakl ıdır. 



Amıc ve babalarıyla ilişkilerinde sorun yaşayan öğrencilerin yalnızlık duygularının daha 

hızla olduğu göz önünde bulundurulduğunda kişilerarası iletişim biçimlerini geliştirmek 

işlevsel görülmektedir. Yakın çevreleriyle olumlu ilişkiler kurabilme. bu ilişkileri 

sağlıklı bir şekilde sürdürebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak seminer. 

grup <,::ılışma!arı düzenlcnebilir. 

Üni\'er:-:itc (iğrencilerinin okul yaşamında arkadaşlık ilişkileri önemli bir ver 

tutmaktadır. Özellikle yalnızlık duygusu :-;aşay;ııı iiğrt:ıı-.:ilcrirı arkaduşlık ili~;kilcrini 

kurmakıcı ve sürdürı)ıekte keııc!ileriııi başarıs11: algıilldıkları gii1 iiııümk 

buluııdurulduğunda. hem kendi cinsinelen hem de karşı cinsten arkad<işları ilc İ) i bir 

diyalog kurabilmeleri için iletişim becerilerini geliştirmelerine yönelik grup \·alışmaları 

clüzenlcnebil ir. 

Öf;rcncilcrc sorunlarla işlevsel olarak başaçıkmanın yolları ve işlevsel olmayan 

yöntcınkrin olumsuz etkileri konusunda seminer. konferans ve grup çalışınaları 

dlizcııkncbilir. 'r'alnızlık duygusu yaşayan öğrencilerin etkisiz başaçıkma 

mck:ınıi.I1Etbrını kullandığı göz önünde bulunclunıldu~unda yeme bozuklukları. sigara 

ve alkol gibi çeşitli bağımiılıklarla ilgili ihtiyacı k:ır.?ılaıııaya yönelik progranıl<ır 

düzenlcııcbilir ve koııu odaklı tartışına grupları olu~ıun:lahilir. 

Yalnız! ık duygusu yaşayan öğrenciler ·ctuygulannı i fade etmekte n: kendi kar<ırlarıııı 

al mak i~< güç] ük çcknıckteclirler. Öorencilcrin duv!.!.u \c c!üs.·üncclı .. Tiııi D • ~ verıiden 

yapılarıdıcııaya yönelik olarak psikolojik danışma \'C rehberlik merkezleri t~mı!]ndan 

veri kı ı h i J:ml'llcrlc. onların kendi potansiyellerini kc:;; !:etmeleri. kendi leri ni gel i ştirmc leri 

ve kt.·rLii;i,. ~:iivcıılcrini kazanmaları sağlanabilir. 

Öğrcncikriıı ya~:.ıdıkları sorunları çcvrekrinckıı ~İJ:kdikkri. destek aliııak isteyip 

alaıııadıkl;ırı gö; önünde bulunclurulcluğunda. onların d!.ı:gul:mııı :-ıa.Q.Iıklı uLırak i!~ıLk 

edememdcrinin kendilerini ne düzeyele etkilediği konusunda bilin.;lcıım-.·lcri 
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sa~Uana:ıili•·. Bu duygularia ilc işlevsel bir biçimele başaçıkabilmcleri konusunda 

kunlı..:r;ı!ı.--;Lır. scmiııerlcr, iletişim becerilcrini geliştiı-ııw. sus\~tl becerilerini geliştirme 

vcy~ı. cLkileşim grup çalışi11aları düzenlenebilir. 

Yalnızlık duygusuyla birlikte öğrencilerin öfl.e duygularının yoğunlaştığı \e öl1~elerini 

içıc tuttukları göz önüne alındığında öfle duygularını tanımaya ve kontrol etmeye 

yöıı·~·!ik olarak seminerler, konferanslar ve grup çalışmaları di.i1.cnlenebilir. 

Öğrencilerin eğitimleri sırasında yaşadıkları yalnızlık duygularını azaltılabilmesi 

amacıyla boş :;:aınanları cleğerlendirebilmeleri için ders dışı sosyal baliyeller 

oluşluruLıbiiir. 1 {,)bi ler ve ilgi duyduğu hoşlandığı konularda klüp vb çalışmalarına 

kat ı 1 111] 1 ~~rı n ı desıck!evcrek zamanı etkili kullannnLırı \C kendilerini c:elisıirmclcri 
~ . 

s~ığ hı ı ah i 1 ir. 

Bu öncr!Jerin yanı ;;ıra. gelecek araştırn'iabra yönelik katkıda bulunmak i(,:iıı ~u öneriler 

yapılabilir. 

Bu araşLırma konusu ile ilgili yeni araştırmalar Üırldı çalışımı evrenleri ve örneklenı 

grupLı:·: üzı:rinde yapılabilir. Örneğin lise öğr~ncileri. psikolojik yardım alan ve 

alnıay<ııı. c;alışan ve üniversiteele okuyan gibi örneklemlerle incelenebilir. Çqitli yaş 

gnıpLmııd;m bireylerle J:ırklı eğitim seviyeleriyle karşıl<ı~tırnıalar yapıl<ıhilir. izleme 

ç<t!ışnı,ıbı veya bPylamsal çalışmalar g.crçcklqtirikhilir ı·~ıl:ıızlık duygusu ya~a~aıı 

()C•rcıiı.:ik-rk iktisim b·~:ccriieri \·cva snsval becni c0.itiıııiniıı ~'tkisini iilcııınL' \Ünelik 
..__ 1 '- • ~ 

dcıwy;;: .. :l çalı~maiar yapılabilir. 
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EK I UCLA YALNlZLIK ÖLÇEGİ 
(SEÇİLMİŞ MADDELER) 

ı ()ı 

.'\~agıd:ı ı;L·~itli duygu ve düşünceleri içeren iliıclclcr vcrilnwktcdir.sizden istenen her 

iLıdc ek l:ııllmhnan duygu ve diişüııccyi ne srk/IIIta hisscıtiğiııiz yada düşlindüğünüz 

iLıdckri11 sağ tar;:ıJ'ındaki sayılar arasında sizi en t\ı t<ınıml<ı\anı sc<;erck l"ı/crinL' (X) 

işareti koyuıı. 

Ben bu 

Durumu 

yaşamarn 

I.Kcndiıni ı;~·:.:vreınclcki insanlarla uyum içinde 

hissccliyortnı; ......................................................... . 

4-.J(cııdiıııi t..:k ba~ına hissctmiyorum ..................... . 

5.Kcndirni hi!· arkada~ grubunun bir parçası 

olar~ık hissed i\ \ll"lllll ............................................... . 

7./\n:k ),j, __ l:iııısc)·k samimi değilim ..................... . 

9.Dışa d[ini.ik lıiı· insanım ...................................... .. 

1 O.Kcndimi yak:n hissettiği m insanlar var. ........... . 

ll.Kcndimi grup dışına itilmiş hissediyorum ........ . 

13.Hiç kimse beni gerçekten iyi tanımıyor. ........... . 

14.Kcncliıni eliğer insanlardan soyutlanmış 

hissed i von mı. ......................................................... . 

16. Beni gL·ı·çcktcn anlayan insanlar var ................ . 

l7.Bu elereec içim1; kapanmış olmaktan dolayı 

mutsuzur:ı ............................................................... . 

l X.(."cHcmdc ins~ınlar var ama benimle değiller. .. .. 

:20.Dvrd!ıııi anlatabikccğirrı insanlar var. .............. . 

Ben bu 

Durum u 

NADiREN 

ya~arırn 

) 

) 

) 

13eıı bu Ben bu 

D uru m u d u rum u 

B;\/I·:N SlK SlK 

yaşarım vasarı ın 
• 1 
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EK 2 DURUMLUK SÜREKLi ÖFKE ÖLÇEGİ 

(SEÇİLMİŞ MADDELER) 

Aşağıda kişiicrin kendilerine ait duygularını anlatırken kullandıkları bir t<ıkım iLıclelcr 

vcrilıni~51ir. ller iü1deyi okuyun,sonra genel olarak nasıl hisscttiğini:ri cl lı:;; ünün \c 

ifadeleri n sağ tarafındaki sayılar arasında sizi en iyi tanını layanı seçer,~ k ü:rcriııc (X) 

işareti koyun. 

SİZİ NE KADAR TANlMLlYOR'? 

HI(' BIRAZ OLDLlKC,'A TCJM0YU:: 

J .Ç~tbuk p~ırlarım .................................................... . 

2.Kızgııı mizaçlıyım ............................................... . 

6.ÜJ1..:ckııincc koııtrolüınü kaybcdcrinı .................. . 

7.Öfkclcndiğimck ağzıma geleni söylerim ............ . 

8. BaşkaLır ı nın <in ünde eleştiri !ın ek bci1i çok 

hiclJetlcııd i ;·ir. ......................................................... . 

9.Engcllcııdiğimclc içinelerı birilerine vurmak gelir. 

Jkrkcs /.<ınıan zaman kız!!ıniık veva öll-;e c!uvabilir. Ancak. kisilcrin öllc duv12.ularıvla ib.!.ili 
1 ... : .' .,/ i r...... .,. ~ 

tcpkikri Lırklıdır. Aşağıd;.ı Jjşilcrin öl1-;e ve kızgınlık tepl..:ilerini tanımlarken kullandıkları 

if~!dckri i:!Örcccksiniz. ller bir ifadeyi okuyun ve ö1le \C kızgınlık duyduğunuzcia genelele ne 

yaptı~~ın;;~ı dilslincı\~k o i!~ıdcnin yanında sizi en iyi tanımlayan :;ayının üzerine (X) işareti 

kovar;ık helirtiniııiz. 

S 1/1 \ 1. K.\ lJ .-\ R l . \ f\ 1 \ 1 1.1 Y OR·> 

Hİ\.' BIRAZ OLDUK(,';\ TÜfv!UYLl-. 

ı l.Öıl:cmi kontrol ederim ........................... · .......... .. 

16. in~anLırcbn uzak c!ururuın ................................ . 

ı 7.Başbl:ırıııa iğncli sözler söylerim ................... .. 

21. Dan:ını:;;brınıı kontrol ederim .......................... . 

24.lkni ~ik~~.kıı ~ıkararı her neyse saldırırım ......... . ( ) 

32.Sinirkrimc lıakim olaırıam ................................ . ( ) 
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EK-3 KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

Değeri i Üğn.:ncimiz 

Üniversite öğrencilerinin görüşlerini belirlemeye yönelik bir araştırma yapmaktayım. 

Bu nccknlc sizlersen bilgi toplamaya gereksinim duyuyorum. K~..:ndiniz. arLıda~lurını; 

ve ailcnizlc olan ili~kilerinizle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Lütfen her bir cümleckki 

ifadclcriıı yan tarafma, seçeneklerden sizi en iyi yansıtan seçeneğe (x) i~areti koyunuz. 

Zaman ayırarak doldurduğunuz bu forma gösterdiğiniz özeıle ve katkılarınıza şimeliden 

tcşckkCtr ediyorum. 

Anadolu Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Y.Lisans Öğrencisi 

Ni ha! Bı\ ık 

(Lütfen her soru için tck seçenek işarctlcyiniz) 

1. Cinsiyetiniz ; 

( ) Kız ( ) Erkek 

'~ Sını fınız ; 

( ) Hazırlık ( ) 1.smıf ( ) 2.sını f ( ) 3.sınıf ( ) 4.sınıf 

~- Ciniversite not ortalaınaııız: 

)o ,.J(.J ı ') 0 ( '~ o o 1 49 c ); -o· -ı 9· o · ~ o· (ı ~ 1 ·J · - - r> 1 ( · ( .\ - .. / )-. ___ 
1 

"-·) --· / ( )_;, -.ı.-t' ( ).ı.), --t. }() 

.4. Eskişehir' ele nerede kalıyorsunuz? 

( ) Ailemin yanında 

( ) Apartta 

( ) Tek başıma bir evde 

( ) Yurtta (devlet \·eya özel) 

( ) Arkadaşlarınıla birlikte bir evde 



5. intcrnct'i ~n fazla hangi nccknlc kullanıyorsunu/? 

( ) Dcrs,ödev ) Merak. hobi 

( ) Chat/ICQ ( ) Mail 

( ) Ba~ka (belirtiniz) ........................ .. 

6. Aşağıdakilerden hangisini/hangilerini kullanıyorsunuz 

( ) Sigara ( ) Alkol 

) Sigara ve Alkol ( ) Hiçbiri 

7. Kt~ndinizlc ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini dü~ünüyorsuııu/.1 

) Kendimi beğeniyorum. 

) Kendi m i beğcnm i yorum. 

S. ! layatınızdan genel olarak memnun musunuz? 

( ) Mcmnunum. 

) ıvıeninun değilim. 

9. (]elecek ile ilgili beklentileriniz aşağıdakilerden hangisidir? 

) Bugünden daha güzel olacaktır. 

) Bugünden farklı olmayacaktır. 

) Bugünden daha kötü olacaktır. 

lO. Ailcnizlc olan ilişkinizi nasıl buluyorsunuz'? 

Ailemle sorun yaşamıyorum. 

Ailemle sorun yaşıyorum. 

1 1. Kar~ı cinsle şu anki ilişki durumunuz nedir? 

( ) SevgiJim var. 

i\ n n c 

( ) SevgiJim yok. 

104 



105 

12 Yeni arkacla~lık ili~kisini baslatma konusunda kendini;i nilsıl huluymsunu/) 

( ) Ba~arılıyım. 

( ) Ba~arısızım. 

13. Arkada~lık ilişkinizi sürdürme konusunda kendinizi nasıl buluyorsunu/! 

( ) Başarılıyım. 

( ) Başarısızım. 

14. (üzümünün zor olduğunu düşünclüğünüz bir güçlükle karşılaştığınızcla 

öncelikle kimelen destck alırsınız? 

) Ailemelen destek alırıın. 

) Arkadaşlarımdan destek alırıın. 

( ) Kendim çözerinı. 

( ) Destck almak isterim ama alaınaın. 

( ) Başka (belirtiniz) .......................... . 

15. Karşılaştığınız bir zorluk karşısında çoğunlukla nasıl bir tepki verirsiniz'? 

) Ağlayarak rahatlarım. 

) Alkol alırım. 

) Uzman yardımı alınm. 

) Dini inaııçlarımdan güç alırım. 

) Deneyimlerimden yararlanırım 

) Asırı yemek verim. 
\ - -

) Çözüm yolları ararım. 

) Çevremelen gizleriın. 

) Bağınr-çağırırını. 

( .)Neckı~lcrini bulmay~ı çalışırı m. 
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