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Abstract 

The purpose of this study is to examine the role of childhood trauma and self-
respect as a predictor of loneliness. Research data were collected from 401 
psychology undergraduates attending Psychology Day held at İstanbul Gelişim 
University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences in the 
2015-2016 academic year. In the research “Rosenberg Self-Respect Scale”, the 
“Ucla Loneliness Scale” and “Childhood Trauma Scale” were used. In this 
research Pearson Corelation Analysis was used for the relation between 
students’ loneliness level and their self-respect and childhood trauma; and 
Lineer Regression Analysis was used for the influence of self-respect and 
childhood taruma on loneliness level. The statistical analysis of the data 
gathered was made by use of IBM SPSS 22.0 and significance level was accepted 
as [p≤ .05] in the research. What has been clarified as a consequence is as 
follows: Students self-respect and childhood trauma total score has a strong 
impact as a determiner of satisfaction level in their social relations; a decrease 
in self-respect level and an increase in childhood trauma total score reduce 
satisfaction level in the social relations; there exists a rooted connection 
between self-respect and childhood trauma and dissatisfaction in the social 
relations; a decrease in self respect level and increase in childhood trauma 
score escalate dissatisfaction level in the social relations; self-respect as well as 
childhood trauma largely determines loneliness level; a decrease in self-respect 
and an increase in childhood trauma score raise students’ loneliness level. 
Results are statistically significant in terms of self-respect and childhood 
trauma as a predictor of loneliness.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, yalnızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve çocukluk 
çağı travmatik yaşantısının rolünün incelenmesidir. Araştırma verileri 2015-
2016 eğitim öğretim yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari Sosyal 
Bilimler Fakültesi ’nde düzenlenen psikoloji günleri etkinliğine katılan 401 
psikoloji lisans öğrencisinden elde edilmiştir. Araştırmada “Rosenberg Benlik 
Saygısı Ölçeği”, “Ucla Yalnızlık Ölçeği”, “Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği”  
kullanılmıştır. Tarama modelindeki bu araştırmada, öğrencilerin benlik saygısı 
ve çocukluk çağı travmaları ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki için Pearson 
Korelasyon Analizi; benlik saygısı ve çocukluk çağı travmalarının yalnızlık 
düzeyine etkisi için Lineer Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde 
edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri IBM SPSS 22.0 programı kullanılarak 
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yapılmış ve araştırmada anlamlılık düzeyi [p≤ .05] olarak kabul edilmiştir. 
Çalışmada öğrencilerin benlik saygısı ve çocukluk çağı travması toplam 
puanının, sosyal ilişkilerinde doyum düzeyinin belirleyicisi olarak güçlü bir 
etkisi olduğu;  benlik saygısı düzeyinin azalmasının ve çocukluk çağı travması 
toplam puanın artmasının sosyal ilişkilerde doyum düzeyini azalttığı; benlik 
saygısı ve çocukluk çağı travması ile öğrencilerin sosyal ilişkilerden 
memnuniyetsizlik düzeyinin belirleyicisi olarak güçlü bir ilişkisinin olduğu; 
benlik saygısı düzeyinin düşmesinin ve çocukluk çağı travması puanının 
artmasının sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik düzeyini arttırdığı ve son olan 
olarak yalnızlık düzeyinin belirleyicisi olarak benlik saygısı ve çocukluk çağı 
travmasının açıklayıcılık gücünün güçlü olduğu; benlik saygısının düşmesi ve 
çocukluk çağı travması puanlarının yükselmesinin öğrencilerin yalnızlık 
düzeyini arttırdığı belirlenmiştir. Sonuçlar benlik saygısı ve çocukluk çağı 
travmasının yalnızlığın yordayıcılığın da istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. 

 

1. Giriş 

Bireyin kendisine ilişkin olumlu ve olumsuz tutumlarını yansıtan benlik saygısı; 
ruh sağlığıyla ilgili problemlerin, romantik ilişkiler, arkadaş ilişkileri, aileyle 
ilişkiler, sosyal reddedilme, yalnızlık gibi ilişkisel-sosyal problemlerin, üniversite 
ortamındaki akademik, sosyal ve psikolojik güçlü bir yordayıcısı durumundadır 
(Çivitçi, 2014). 

Çocukluk çağı travması çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel, cinsel gelişimlerini 
engelleyen, beden veya ruh sağlığına zarar veren ana baba ya da bakıcı gibi bir 
erişkin tarafından çocuğa yöneltilen kasıtlı olayların tümüdür (İman, 2015).  

Yalnızlık, bireyin arzu ettiği ilişkileri kurmada kendini kişisel olarak yetersiz hissettiğinde 
ortaya çıkan ve istenilen kişilerarası ilişkiler ile var olan kişilerarası ilişkiler arasında fark 
yaşandığında hissedilen bir durumdur (Oktan, 2014) Çağımızın en önemli 
problemlerinden biri olarak kabul edilen yalnızlığın yordayıcısı olarak benlik saygısı ve 
çocukluk çağı travmasının aralayıcı rolünü incelemek amacıyla 401 psikoloji lisans 
öğrencisi ile yapılan araştırmanın problemi “benlik saygısı ve çocukluk çağı travmasının 
bireylerin yalnızlık düzeylerinin üzerinde bir etkisi var mıdır?”. Bu problemin alt 
problemleri ise şunlardır: 

1.“Benlik saygısı ile yalnızlık arasında bir ilişki var mıdır?”  

2.“Çocukluk çağı travması ile yalnızlık arasında bir ilişki var mıdır?”  

3.“Benlik saygısı ve çocukluk çağı travması ve travmanın alt boyutlarının yalnızlık 
düzeyine bir etkisi var mıdır?” 

2. Literatür Taraması 

Benlik saygısının insanların duygu düşünce ve davranışlarının öngörülebilmesinde 
belirleyici olduğu, insanların çeşitli deneyimleri ile edindikleri kendilerine dair olan hisleri 
olarak tanımlandığı ve deneyimlerin bir sonucu olduğu, çeşitli psikolojik proseslerin 
tahmin edilmesinde bir aralayıcı olduğu kabul edilmektedir (Jonathon, 2001). 

Çocukluk çağı travması çocuklukta veya genç erişkinlikte yaşanan fiziksel istismar, 
duygusal istismar, cinsel istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal yaşantılarının 
genel bir ismidir ve literatürde sıklıkla istismar ve ihmal kavramları ile 
açıklanmaktadır. Buna göre 18 yaşın altındaki çocuklara karşı aktif olarak yapılan 
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fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimlerini zedeleyici her tür davranışın 
istismar; onların beslenme, bakım, gözetim, eğitim gibi ihtiyaçlarının 
karşılanmaması ise ihmal olarak kabul edilmektedir (Demirkapı, 2013).  

Literatürde yalnızlığın tanımı konusunda uzlaşılmış tek bir tanımlama 
bulunmamakla birlikte, genel olarak bireyin kişiler arası ilişkilerinde nitelik veya 
niceliksel olarak hissettiği eksikliklerden kaynaklanan; öznel, üzücü ve hoş 
olmayan bir duygu olarak tanımlanmakta (Larose,  Guay ve Boivin 2002) ve 
yalnızlığın güvenli bir kimlik gelişimi sürecinde bireyin yaşadığı deneyimler ile 
yakından ilişki olduğu belirtilmektedir  (Bogaerts, 2006) Bireyin orta çocukluk 
yıllarında kişiler arası ilişkilerinde güven konusunda yaşadığı  olumsuz psikolojik 
yaşantılar ile ilişkili olduğu kabul edilen yalnızlığın (Rotenberg, MacDonald ve 
King, 2004) kişinin algıladığı sosyal destek ve stres yaşantısı (Lee ve Sara, 2015), 
depresyon (Panicker  ve Sachdev, 2014), anksiyete (Hamama, Ronen ve Feigin, 
2000), sosyal izolasyon (Alspach, 2013), anne babanın boşanmış olması ( Akyol, 
2013), intihar ( Stravynski ve Richard, 2011), kişilik özellikleri (Saklofske, Yackulic 
ve Kelly, 1986), umutsuzluk, paranoya ve yabancılaşma (Diamant ve Windholz, 
1981), çocukluk dönemi travmatik yaşantıları (Gibson ve Hartshorne, 1996) 
faktörlerinin yalnızlıkta rolü olduğu bilgisi alan yazınında mevcuttur. Ülkemizde 
yapılan ve 119 çalışmanın dahil edildiği bir meta analiz çalışmasında depresyon, 
anksiyete, intihar, benlik saygısı, umutsuzluk, yabancılaşma, utangaçlık ve 
problemli internet kullanımı yalnızlık için risk faktörleri olarak belirtilmektedir 
(Pamuk, Atli ve Kış, 2015). 

3. Yöntem 

Literatür bilgisinde örneklemin tutum, inanç ve görüşlerinin araştırıldığı 
çalışmalarda tarama yönteminin kullanılması (McMillan ve Schumacher, 2006) 
bilgisi ışığından hareketle, bu çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. 

3.1. Örneklem 

Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul Gelişim 
Üniversitesi’nde düzenlenen psikoloji günlerine katılan 780 katılımcı 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evren kapsamında gönüllülük 
esasına göre araştırmaya katılan toplam 401 katılımcı oluşturmaktadır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin 229'u (%57,1) kız, 172'si (%42,9) erkektir. 
Katılımcıların 39'u (%9,7) 18, 98'i (%24,4) 19, 116'sı (%28,9) 20, 70'i (%17,5) 21, 
47'si (%11,7) 22, 31'i (%7,7) 23 ve üstü yaş grubundandır. 

3.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Ucla Yalnızlık Ölçeği ve 
Çocukluk Çağı Travma Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir.  

Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği: Rosenberg tarafından 1965 yılında geliştirilmiş 
olan ölçek toplam 63 soru ve 12 alt ölçekten oluşmaktadır. Çuhadaroğlu tarafından 
1986 yılında Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin geçerlilik oranı 
0.71, test –tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.75 olarak belirtilmiştir (Çeçen, 2008). 
Bu araştırmada sadece benlik saygısı alt testi kullanılmıştır. Guttman ölçüm şekline 
göre düzenlenmiş testte, olumlu ve olumsuz yüklü maddeler ardışık olarak 
sıralanmıştır. Ölçeğin kendi içinde değerlendirme sistemine göre denekler 0 ile 6 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0191886986900917
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0191886986900917
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0191886986900917
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arasında puan almaktadırlar. Sayısal ölçümlerle yapılan karşılaştırmalarda benlik 
saygısı, yüksek (0-1 puan), orta (2-4 puan) ve düşük (5-6 puan) olarak 
değerlendirilmektedir. Puanın yüksek olması benlik saygısının düşük, az olması ise 
benlik saygısının yüksek olduğunu göstermektedir (Balat ve Akman, 2004). 

Ucla Yalnızlık Ölçeği: 1978 yılında Russel, Peplau ve Ferguson tarafından 
geliştirilmiş, 1980 yılında Russel, Peplau ve  Cutrona tarafından ise gözden 
geçirilmiş, yarısı olumlu yarısı olumsuz olacak şekilde düzenlenmiştir. 1989 yılında 
Demir tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan ölçeğin, iç 
tutarlılık katsayısı .96, test –tekrar test güvenilirlik katsayısı .94, Beck Depresyon 
Envanteri ile ölçek arasında r=77 düzeyinde bir ilişki rapor edilmiştir (Duru, 
2015). Ucla yalnızlık ölçeği sorularının 10 tanesi sosyal ilişkilerde doyum, 10 
tanesi ise sosyal ilişkilerde memnuniyetsizlik boyutlarını değerlendirmektedir. 

Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği: Bernstein ve arkadaşları tarafından geliştirilen 
ölçeğin Türkçe uyarlama ve geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Şar ve arkadaşları 
tarafından (2012) yılında yapılmıştır. Yirmi sekiz maddeden oluşan ölçek çocukluk 
çağı istismarıyla ilişkili olarak cinsel, fiziksel, duygusal istismar ve duygusal ve 
fiziksel ihmal olmak üzere beş alt boyutu kapsamakta olup tüm maddeler 5’li likert 
tipinde değerlendirilmektedir. Bu ölçek ile çocukluk çağı cinsel, fiziksel, duygusal 
istismarı ve duygusal ve fiziksel ihmali konu alan beş alt puan ile bunların 
birleşiminden oluşan toplam puan elde edilmektedir. Ölçeğin iç tutarlılığını 
gösteren Cronbach alfa değeri Türkçe uyarlama ve geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışmasında tüm katılımcılardan oluşan grup için (N=123) 0,93 olarak 
bulunurken, Guttman yarım test katsayısı ise 0,97 olmuştur. Ölçeğin toplam 
puanının 2 hafta ara ile klinik olan ve olmayan katılımcılar üzerinde yapılan test -
tekrar test korelasyon katsayısı (p <0,001, N=48) bulunmuştur (Şenkal ve Işıklı, 
2015). 

3.3. Veri Analizi 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 
21.0 İstatistik paket programı kullanıldı. Ölçekler arası karşılaştırmalarda Pearson 
Korelasyon Analizi kullanıldı. Bağımsız değişkenlerin Bağımlı değişkene etkisini 
incelemek için Lineer Regresyon analizi kullanıldı. Sonuçlar % 95 güven aralığında, 
p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 

4. Bulgular ve Tartışma 

Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.. Sosyo-demografik 
Özellikler 

  Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet 

Kadın 229 57,1 

Erkek 172 42,9 

Toplam 401 100,0 

Yaş Grup 

18  39 9,7 

19 98 24,4 

20 116 28,9 

21 70 17,5 

22 47 11,7 

23 Ve üstü 31 7,7 
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Toplam 401 100,0 

401 katılımcı ile yapılan çalışmada katılımcıların 229'u (%57,1) kız, 172'si (%42,9) 
erkektir. Katılımcıların 39'u (%9,7) 18, 98'i (%24,4) 19, 116'sı (%28,9) 20, 70'i 
(%17,5) 21, 47'si (%11,7) 22, 31'i (%7,7) 23 ve üstü yaş grubundandır. 

Tablo 1. Benlik Saygısı,  Çocukluk Çağı Travması Alt Boyutları ve Yalnızlık Ölçeğine 
İlişkin Tanımsal Bulgular 

  N Ort Ss Min. Max. 

Sosyal İlişkilerinde Doyum 401 32,985 4,321 13 40 

Sosyal İlişkilerden Memnuniyetsizlik 401 21,027 5,117 10 37 

Yalnızlık Toplam 401 38,042 8,219 21 74 

Benlik Saygısı 401 1,070 0,705 0 4,33 

Çocukluk Çağı Travma Toplam 401 35,040 9,549 25 82 

Duygusal İstismar 401 6,640 2,523 5 20 

Fiziksel İstismar 401 5,450 1,558 5 19 

Fiziksel İhmal 401 6,840 2,350 5 17 

Duygusal İhmal 401 8,580 3,931 5 24 

Cinsel İstismar 401 6,350 3,605 5 25 

Öğrencilerin “sosyal ilişkilerinde doyum” düzeyi (32,985 ± 4,321); “sosyal 
ilişkilerden memnuniyetsizlik” düzeyi (21,027 ± 5,117); “yalnızlık toplam” düzeyi 
(38,042 ± 8,219); “ benlik saygısı” düzeyi (1,070 ± 0,705); “çocukluk çağı travma 
toplam” düzeyi (35,040 ± 9,549); “duygusal istismar” düzeyi (6,640 ± 2,523); 
“fiziksel istismar” düzeyi (5,450 ± 1,558); “fiziksel ihmal” düzeyi (6,840 ± 2,350); 
“duygusal ihmal” düzeyi (8,580 ± 3,931); “cinsel istismar” düzeyi (6,350 ± 3,605) 
olarak bulunmuştur. 

Tablo 3. Benlik Saygısı ile Yalnızlık İlişkisine Dair Korelasyon Analizi 

    
Sosyal ilişkilerinde 

doyum 
Sosyal ilişkilerden 
memnuniyetsizlik 

Yalnızlık 
toplam 

Benlik 
Saygısı  

r -0,314 0,337 0,375 

p 0,000 0,000 0,000 

N 401 401 401 

Tablo 3’te görüldüğü şekilde benlik saygısı ve yalnızlık ilişkisini incelemek için 
yapılan korelasyon analizi sonucunda; benlik saygısı ile sosyal ilişkilerinde doyum 
arasında %31,4 negatif yönde anlamlı (r=-0,314; p=0,000<0,05); sosyal ilişkilerden 
memnuniyetsizlik arasında %33,7 pozitif yönde anlamlı (r=0,337; p=0,000<0,05);  
yalnızlık düzeyi arasında ise %37,5 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(r=0,375; p=0,000<0,05). Buna göre benlik saygısı puanı arttıkça sosyal 
ilişkilerinde doyum puanı azalmakta; sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik ve 
yalnızlık puanı artmaktadır.  

Alan yazını elde edilen bu bulguyu desteklemektedir. Birçok çalışmada benlik 
saygısı ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı bildirilmektedir. Benlik 
saygı düşük olan bireylerin sosyal ilişkilerinin kısıtlı ve sosyal ilişkilerinde 
doyumun daha az olduğu, bilgisi yer almaktadır  (Softa, Karaahmetoğlu ve Kılınç, 
2015;  Crocker ve Luhtanen, 2003; Aspelmeier, Love, McGill, Elliott ve Pierce, 2012; 
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Knox, Smith ve Zusman, 2007). Benlik saygısı yükseldikçe sosyal doyumun 
düzeylerinin de yükseldiği (Kong, Zhao ve You, 2013) belirtilmektedir.  

 

Tablo 4. Çocukluk Çağı Travması ile Yalnızlık İlişkisine Dair Korelasyon Analizi 

    
Sosyal ilişkilerinde 

doyum 
Sosyal ilişkilerden 
memnuniyetsizlik 

Yalnızlık 
toplam 

Çocukluk çağı travma 
toplam puanı 

r -0,301 0,226 0,299 

p 0,000 0,000 0,000 

N 401 401 401 

Duygusal istismar 

r -0,258 0,248 0,290 

p 0,000 0,000 0,000 

N 401 401 401 

Fiziksel istismar 

r -0,191 0,098 0,161 

p 0,000 0,051 0,001 

N 401 401 401 

Fiziksel ihmal 

r -0,281 0,188 0,265 

p 0,000 0,000 0,000 

N 401 401 401 

Duygusal ihmal 

r -0,309 0,225 0,303 

p 0,000 0,000 0,000 

N 401 401 401 

Cinsel istismar 

r -0,071 0,068 0,080 

p 0,154 0,173 0,110 

N 401 401 401 

Tablo 4’te görüldüğü gibi çocukluk çağı travması ve travmanın alt boyutları ile 
yalnızlık ilişkisini incelemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda; çocukluk 
çağı travması toplam puanı ile sosyal ilişkilerinde doyum arasında %30,1 negatif 
yönde (r=-0,301; p=0,000<0,05); duygusal istismar ile sosyal ilişkilerinde doyum 
arasında %25,8 negatif yönde (r=-0,258; p=0,000<0,05); fiziksel istismar ile sosyal 
ilişkilerinde doyum arasında %19,1 negatif yönde (r=-0,191; p=0,000<0,05); 
fiziksel ihmal ile sosyal ilişkilerinde doyum arasında %28,1 negatif yönde  (r=-
0,281; p=0,000<0,05); duygusal ihmal ile sosyal ilişkilerinde doyum arasında 
%30,9 negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=-0,309; p=0,000<0,05). Cinsel 
istismar ile sosyal ilişkilerinde doyum puanları arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı ilişki bulunamamıştır. (r=-0,071; p=0,154>0,05). 

Buna göre çocukluk çağı travması toplam puanı arttıkça sosyal ilişkilerinde doyum 
puanı azalmaktadır. Çocukluk çağı travması alt boyutlarında duygusal istismar, 
fiziksel istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal puanı arttıkça sosyal ilişkilerinde 
doyum puanı azalmaktadır.  

Araştırmada elde edilen bir başka sonuç sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik 
puanlarının çocukluk çağı travması ve travma alt boyutlarının korelasyon 
analizleri sonucu elde edilmiştir. Buna göre çocukluk çağı travması toplam puanı 
ile sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik arasında %22,6 pozitif yönde (r=0,226; 
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p=0,000<0,05); duygusal istismar ile sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik arasında 
%24,8 pozitif yönde (r=0,248; p=0,000<0,05); fiziksel ihmal ile sosyal ilişkilerden 
memnuniyetsizlik arasında %18,8 pozitif yönde (r=0,188; p=0,000<0,05); 
duygusal ihmal ile sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik arasında %22,5 pozitif 
yönde (r=0,225; p=0,000<0,05) anlamlı ilişki saptanmıştır. Fiziksel (r=0,098; 
p=0,051>0,05) ve cinsel istismar (r=0,068; p=0,173>0,05) ile sosyal ilişkilerden 
memnuniyetsizlik arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır. 

Bulgular analiz edildiğinde çocukluk çağı travması toplam puanı; duygusal istismar 
puanı; fiziksel ihmal puanı ve duygusal ihmal puanı arttıkça sosyal ilişkilerden 
memnuniyetsizlik puanın da arttığı görülmektedir. 

Tablo 4’te yer alan bir başka bulgu ise şöyledir: Çocukluk çağı travması toplam 
puanı ile yalnızlık toplam puanı arasında %29,9 pozitif yönde (r=0,299; 
p=0,000<0,05); duygusal istismar ile yalnızlık arasında %29,0 pozitif yönde 
(r=0,290; p=0,000<0,05); fiziksel istismar ile yalnızlık toplam puanı arasında 
%16,1 pozitif yönde (r=0,161; p=0,001<0,05); fiziksel ihmal ile yalnızlık toplam 
puanı arasında %26,5 pozitif yönde (r=0,265; p=0,000<0,05) ve duygusal ihmal ile 
yalnızlık toplam puanı arasında %30,3 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(r=0,303; p=0,000<0,05).  Cinsel istismar ile yalnızlık toplam puanı arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır. (r=0,080; p=0,110>0,05). 

Bulgularda da görüldüğü gibi çocukluk çağı travması toplam puanı, duygusal 
istismar, fiziksel istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal arttıkça yalnızlık toplam 
puanı da artmaktadır. Tablo 4’te analiz edilen sonuçlar birlikte 
değerlendirildiğinde; çocukluk çağı travması toplam puanı, duygusal istismar, 
fiziksel istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal puanı arttıkça sosyal ilişkilerinde 
doyum puanı azalmakta; çocukluk çağı travması toplam puanı, duygusal istismar 
puanı; fiziksel ihmal puanı ve duygusal ihmal puanı arttıkça sosyal ilişkilerden 
memnuniyetsizlik puanın da artmakta ve çocukluk çağı travması toplam puanı, 
duygusal istismar, fiziksel istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal arttıkça 
yalnızlık toplam puanı da artmaktadır.  

Bulgular literatür tarafından desteklenmektedir. Palgi ve meslektaşlarının (2012) 
yılında yaptıkları çalışmada travmatik yaşam olayları ile yalnızlık arasında pozitif 
yönde bir ilişki olduğu, özellikle yaşamın ilk yarısı olarak adlandırılan çocukluk ve 
ergenlik döneminde yaşanan travmaların, yaşamın ikinci yarısı olan yetişkinlikte 
yalnızlığın güçlü bir yordayıcısı olduğu belirtilmiştir (Palgi, Shrira, Ezra ve Ayalon, 
2012). Bir başka çalışmada çocukluk çağı istismarı ve ihmalinin depresyon, 
aksiyete, fobi, post travmatik stres bozukluğu gibi birçok psikiyatrik hastalıkla 
olduğu kadar yalnızlık ile de ilişkili olduğu bilgisi verilmiştir (Shevlin, McElroy ve 
Murphy, 2015). Sperry ve meslaktaşlarının çalışmasında çocukluk çağı travmatik 
yaşantılarına sahip bireylerin sosyal destek sistemlerinin ve var olan sosyal 
ilişkilerinin düşük olduğu, bunun yalnızlıkta önemli bir faktör olduğu ifade 
edilmektedir (Sperry ve Widow, 2013). Travmanın yaşandığı yaşa göre etkileri 
faklı olmakla birlikte uzun dönem etkilerinde travmanın yaşı ne olursa olsun 
özellikle küçük yaştaki bireylerin çok fazla izole oldukları, arkadaşsız kaldıkları ve 
sosyal katılımlarının çok azaldığı; daha büyük yaştaki çocuk ve ergenlerde diğer 
birçok psikososyal sorunla birlikte benlik sorunları ve kendine saygı duymama 
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(düşük benli saygısı) görüldüğünü rapor eden çalışma bulguları mevcuttur (Bulut, 
2007). 
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Tablo 5. Benlik Saygısı ve Çocukluk Çağı Travması Alt Boyutlarının Yalnızlığa 
Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken 
Bağımsız 
Değişken 

ß t p F 
Model 

(p) 
R2 

Sosyal İlişkilerinde 
Doyum 

Model sabiti 40,180 36,855 0,000 

10,058 0,000 0,278 

Benlik saygısı -0,816 -2,677 0,008 

Duygusal istismar -0,067 -0,612 0,541 

Fiziksel istismar -0,113 -0,776 0,438 

Fiziksel ihmal -0,199 -2,112 0,035 

Duygusal ihmal -0,084 -1,277 0,202 

Cinsel istismar -0,056 -0,879 0,380 

Sosyal  
İlişkilerden 

Memnuniyetsizlik 

Model sabiti 11,663 9,040 0,000 

10,103 0,000 0,279 

Benlik saygısı 0,927 2,569 0,011 

Duygusal istismar 0,250 1,929 0,055 

Fiziksel istismar -0,238 -1,379 0,169 

Fiziksel ihmal 0,163 1,467 0,143 

Duygusal ihmal 0,016 0,204 0,839 

Cinsel istismar 0,046 0,606 0,545 

Yalnızlık Toplam 

Model sabiti 21,483 10,974 0,000 

14,034 0,000 0,356 

Benlik saygısı 1,743 3,184 0,002 

Duygusal istismar 0,317 1,612 0,108 

Fiziksel istismar -0,125 -0,476 0,634 

Fiziksel ihmal 0,362 2,143 0,033 

Duygusal ihmal 0,100 0,846 0,398 

Cinsel istismar 0,102 0,889 0,375 

Benlik saygısı ve çocukluk çağı travması alt boyutlarının yalnızlık etkisine ilişkin 
yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. Buna göre benlik 
saygısı ve çocukluk çağı travması alt boyutları ile sosyal ilişkilerinde doyum 
arasında (F=10,058; p=0,000<0.05) oranında istatistiksel olarak anlamlılık 
saptanmıştır. Buna göre sosyal ilişkilerinde doyum düzeyinin belirleyicisi olarak 
benlik saygısı ve çocukluk çağı travması alt boyutları ile ilişkisinin (açıklayıcılık 
gücünün) güçlü olduğu görülmüştür (R2=0,278). Buna ek olarak öğrencilerin 
benlik saygısı düzeyinin (ß=-0,816), fiziksel ihmal düzeyinin ise (ß=-0,199) 
oranında sosyal ilişkilerinde doyum düzeyini azalttığı saptanmıştır. Ancak 
duygusal istismar (p=0.541>0.05); fiziksel istismar (p=0.438>0.05); duygusal 
ihmal (p=0.202>0.05) ve cinsel istismar düzeyi sosyal ilişkilerinde doyum düzeyini 
etkilememektedir (p=0.380>0.05). 

Tablo 5’te yer alan bir başka sonuç benlik saygısı ve çocukluk çağı travması alt 
boyutları ile sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik arasındaki ilişkiye dairdir. Buna 
göre benlik saygısı ve çocukluk çağı travması alt boyutları ile sosyal ilişkilerden 
memnuniyetsizlik arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır (F=10,103; 
p=0,000<0.05) ve sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik düzeyinin belirleyicisi 
olarak benlik saygısı ve çocukluk çağı travması alt boyutları ile ilişkisinin, 
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açıklayıcılık gücünün, güçlü olduğu görülmüştür (R2=0,279). Ayrıca öğrencilerin 
benlik saygısı düzeyinin sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik düzeyini arttırdığı 
belirlenmiştir (ß=0,927). Bununla birlikte duygusal istismar (p=0.055>0.05); 
fiziksel istismar (p=0.169>0.05); fiziksel ihmal (p=0.143>0.05); duygusal ihmal 
(p=0.839>0.05) ve cinsel istismar düzeyinin (p=0.545>0.05) sosyal ilişkilerden 
memnuniyetsizlik düzeyini etkilemediği saptanmıştır. 

Araştırmada benlik saygısı ve çocukluk çağı travması alt boyutları ile yalnızlık 
toplam arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=14,034; 
p=0,000<0.05). Yalnızlık toplam düzeyinin belirleyicisi olarak benlik saygısı ve 
çocukluk çağı travması alt boyutları değişkenleri ile ilişkisinin güçlü olduğu 
görülmüştür (R2=0,356). Öğrencilerin benlik saygısı düzeyi (ß=1,743) ve fiziksel 
ihmal düzeyi (ß=0,362) yalnızlık toplam düzeyini arttırmaktadır. Buna karşın 
öğrencilerin duygusal istismar (p=0.108>0.05); fiziksel istismar (p=0.634>0.05); 
duygusal ihmal (p=0.398>0.05) ve cinsel istismar (p=0.375>0.05) düzeyleri 
yalnızlık toplam düzeylerini etkilememektedir.  

Regresyon sonuçları birlikte değerlendirildiğinde araştırmanın amacını oluşturan, 
yalnızlığın yordayıcı olarak benlik saygısı ve çocukluk çağı travması arasındaki 
ilişkide; sosyal ilişkilerde doyum, sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik ve yalnızlık 
düzeyinin belirleyicisi olarak benlik saygısı ve çocukluk çağı travması alt 
boyutlarının güçlü bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bulgular literatür 
tarafından desteklenmektedir. 

Literatürde düşük benlik saygısının yalnızlık için bir risk faktörü olduğu bir çok 
çalışmada rapor edilmektedir (Baran ve  Maskan, 2015; Erözkan, 2009; Jackson ve 
Cochran, 1991; Rubin,  LeMare ve Lollis, 1998).  Yalnızlığa giden süreçte sosyal 
becerilerde yetersizlik (Deniz, Hamarta, ve Arı, 2005), sosyal ilişkilerde doyum 
eksikliği veya sosyal ilişkilerde memnuniyetsizlik (Copel, 1988) önemli bir dinamik 
olarak rol oynamaktadır. Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcısı olarak 
benlik saygısı ve psikolojik sağlamlığı konu alan ve 410 üniversite öğrencisi ile 
yapılan bir araştırmada yalnızlık ile benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık arasında 
negatif yönde bir ilişkinin bulunduğu, benlik saygısı ve psikolojik sağlamlık 
değişkenlerinin üniversite öğrencilerinde yalnızlığı yordadığı bulgusu 
bildirilmektedir (Güloğlu ve Karaırmak, 2010). Yalnızlıkta benlik saygısı dışında 
bir başka olgu çocukluk çağı travmasıdır. Gerek ulusal çalışmalarda (Özmert, 
2006; Tıraşçı ve Gören, 2007; Eroğlu ve  Türk, 2013) ve gerekse uluslararası 
çalışmalarda (Peled, 1998;    Mullen, Martin, Anderson, Romans, ve Herbison, 1996; 
Joslyn,  ve Shivakumara, 2013; Tyler, 2002) çocukluk çağı travmalarının (istismar 
ve ihmalinin) düşük benlik saygısı geliştirmede bir faktör olduğu bildirilmektedir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Yaşadığımız yüzyılın en önemli problemlerinden olan ve bireyin psikososyal 
gelişim ve yaşantısında önemli ve olumsuz etkiler bırakan yalnızlık her ne kadar 
toplumsal, kültürel, bireysel faktörlerden etkilense de, bu faktörlerin ötesinde 
evrensel ve insani olumsuz bir duygu olarak deneyimlenmektedir. Yalnızlığın 
depresyon, aksiyete, fobi, intihar, patolojik internet kullanımı gibi birçok psikolojik 
klinik tabloya yol açtığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda yalnızlığı 
yordayan faktörlerin gün ışığa çıkarılması ve bu bilgiler ışığında muldisipliner 
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çalışma ve düzenlenmelerin yapılması önemlidir. Bu araştırmada elde edilen 
sonuçlar; bireyin kimliğine, benliğine ve tüm ruhsal yaşantısına yönelik en ağır 
şiddet olan çocukluk çağı travması ve düşük benlik saygısının yalnızlığı yordamada 
güçlü bir etkisi olduğudur.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde; bireylerin benlik 
saygısı düştükçe;  çocukluk çağı travması puanı arttıkça; duygusal istismar ve 
duygusal ihmal puanları arttıkça sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik ve yalnızlık 
düzeylerinin artığı ve sosyal ilişkilerinde doyumun azaldığı; fiziksel ihmal puanı 
arttıkça sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik ve yalnızlık düzeyinin arttığı; fiziksel 
istismar puanı arttıkça yalnızlık düzeyinin de arttığı görülürken, bireylerin fiziksel 
ve cinsel istismar düzeyleri ile sosyal ilişkilerden memnuniyetsizlik düzeyleri 
arasında; cinsel istismar ile yalnızlık düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
ilişki bulunamamıştır. Bu durumun örneklemin niteliksel ve niceliksel 
özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ülkemizde benlik saygısı ve 
çocukluk çağı travmasının özellikle gençler üzerindeki etkisine yönelik daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç vardır. Bundan sonraki araştırmalarda örneklemin sayıca 
çoğaltılmasının, farklı eğitim seviyesindeki bireylerle karşılaştırmalı çalışmaların 
yapılmasının, düşük benlik saygısı ve çocukluk çağı travmasının varlığına rağmen 
bireyleri yalnızlıktan koruyan ve sosyal ilişkilerinde doyumu yükselten faktörlerin 
tespiti konularında ışık tutacağı düşünülmekte ve önerilmektedir. 
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