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ABS TRACT
Introduction: Our study aimed at investigating social, emotional, and cognitive 
factors playing a role in the development of suicidal ideation in depressed ado-
lescents and its turning into a suicide attempt.
Methods: Sixty-three adolescents (48 female, 15 male) aged 12 to 18 years were 
included in the study. In face-to-face interviews, suicide ideation, suicide plans, 
and previous suicide attempts were evaluated, sociodemographic data were 
collected. Additionally, the Children’s Depression Inventory, State-Trait Anxiety 
Inventory (STAI-I, II), Beck Hopelessness Scale, Coopersmith Self-Esteem 
Inventory, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Strengths and 
the Difficulties Questionnaire (SDQ) parent forms were applied. SPSS version 
13.0 for Windows was used for statistical analysis.   
Results: It has been established that in the last six months, 71.4%of cases (n=45) 
had suicidal ideation and  27%(n=17) attempted suicide. Factors associated with 
suicidal ideation in depressed adolescents were: high depression and anxiety 
levels, hopelessness and  low self-esteem (p<0.05). Factors associated with suicide 
attempts were:  separated family background, lower perceived family support and 
high rates of conduct difficulties (p<0.05). Patients with suicide attempt differed from 
patients with suicidal ideation but without suicide attempt in lower perceived family 
support only (p<0.05). 
Discussion: It is thought that keeping in mind the factors associated with the devel-
opment of suicidal ideation and its turning into a suicide attempt, will help clinicians 
in preventing suicide attempts in depressed adolescents.  (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 
2013; 50: 352-359)
Key words: Suicidal ideation, suicide attempt, major  depressive disorder, ado-
lescent, child psychiatry.
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ÖZET 
Giriş: Çalışmamızda Major Depresif Bozukluğu olan ergenlerde intihar düşüncesinin 
gelişmesinde ve intihar girişimine dönüşmesinde rol oynayan sosyal, bilişsel ve 
emosyonel etkenlerin araştırılması amaçlanmıştır.  
Yöntem: Çalışmaya major depresif bozukluk tanısı alan 12-18 yaş arası 63 ergen 
(48 kız, 15 erkek) hasta dahil edilmiştir. Hastalar ile yüz yüze görüşülmüş, hastaların 
intihar düşünceleri, intihar planları, geçmiş intihar girişimleri, sosyo-demografik 
değişkenler değerlendirilmiştir. Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği, Durumluluk-
Sürekli Kaygı Envanteri (STAI-I, STAI-II), Beck Umutsuzluk Ölçeği, Coopersmith 
Benlik Saygısı Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Güçler 
ve Güçlükler Anketi Anne-Baba Formu uygulanmıştır. Çalışmanın istatistiksel 
analizinde SPSS for Windows 13.0 paket programı kullanılmıştır.   
Bulgular: Olguların son 6 ay içerisinde %71,4’ünde (n=45) intihar düşüncesinin 
olduğu ve %27’sinin (n=17) intihar girişiminde bulunduğu saptanmıştır. Depresyonu 
olan ergenlerde intihar düşüncesi ile ilişkili etkenler: yüksek depresyon ve 
anksiyete düzeyleri, umutsuzluk, düşük benlik saygısı olarak saptanmıştır (p<0,05). 
İntihar girişimi ile ilişkili etkenler ise: dağılmış aileden gelme, yetersiz algılanan 
aile desteği ve yüksek oranda davranışsal sorunların varlığı olarak saptanmıştır 
(p<0,05). İntihar girişimi olan hastalarda, intihar düşüncesi olup girişimi olmayan 
hastalara göre saptanan tek fark; algılanan aile desteğinin daha düşük olması 
olmuştur (p<0,05).
Sonuç: İntihar düşüncesinin gelişmesi ve bu düşüncenin intihar girişimine 
dönüşmesi ile ilgili etkenlerin dikkate alınmasının, majör depresif bozukluğu 
olan ergenlerin intihar girişimlerini önlemede klinisyenlere yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. (Nöropsikiyatri Arşivi 2013; 50: 352-359)
Anah tar ke li me ler:  İntihar düşüncesi, intihar girişimi, majör depresif bozukluk, ergen 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.
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Giriş

Major Depresif Bozukluk (MDB) ergenlerde oldukça sık görülen, 

belirgin sıkıntı ve işlev bozukluğuna yol açan, süreğenleşmeye ve 

yinelemeye yatkın, intihar girişimi ve madde kullanımı gibi ciddi 
sonuçlar doğurabilen bir bozukluktur (1). Çocukluk ve ergenlik 
döneminde MDB süregen ve yaygın bir üzüntü, anhedoni, sıkıntı 
ya da irritabilite, zevk veren aktivitelere ve diğer insanlarla 
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iletişime geçme gibi olağan etkinliklere karşı ilgide azalma ile 
karakterizedir (2).

Epidemiyolojik çalışmalar hem yetişkinlerde hem de 
ergenlerde depresyon ile intihar davranışı arasında güçlü bir 
ilişki olduğunu göstermektedir. Erişkinlerde yapılmış çalışmalar 
sonucunda depresyonun intihar riskini diğer psikiyatrik 
bozukluklara kıyasla 3,5-4,5 kat, genel popülasyona kıyasla da 
22-36 kat arttırdığı bildirilmiştir (3). Depresyonu olan hastalarda 
ölümcül olmayan intihar girişimi oranları kesin olarak bilinmiyor 
olsa da, depresyonun ilk epizodunda bu oranın %40 olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu hastaların da %25’inin sonraki bir yıl 
içerisinde intihar girişimini tekrarladığı görülmüştür. Depresyonu 
olan erişkinlerin intihar düşüncesi yaygınlığının %47-69 arasında 
değiştiği bildirilmiştir (4). 

Ergenlerde yapılan çalışmalarda da sonuçlar benzerdir. 
Çalışmalar depresyonu olan ergenlerde hem intihar girişiminin 
hem de intihar düşüncesinin yaygın olduğunu göstermiştir. 
Yapılmış olan bir çalışmada depresyonu olan ergenlerin %60-
70’inde intihar düşüncesi ve %13-39’unda da intihar girişimi 
saptanmıştır (5). Barbe ve arkadaşlarının yapmış olduğu takip 
çalışmasında depresyonu olan çocukların %85’inde ilerleyen 
dönemlerde intihar düşüncesinin geliştiği, %32’sinin ergenlik 
ve genç yetişkinlik döneminde intihar girişiminde bulunduğu, 
%20’sinin birden fazla intihar girişiminde bulunduğu ve  
%2,5-7’sinin genç erişkinlik döneminde intihar ile hayatını 
kaybettiği gösterilmiştir (6).

MDB intihar davranışı için en önemli risk etkeni olsa da 
depresyonu olan ergenlerin sadece bir kısmında intihar düşüncesi 
saptanmakta ve bir kısmı intihar girişiminde bulunmaktadır. 
Depresyonu olan kişilerin sadece bir kısmının intihar davranışı 
sergilemesi, klinisyenleri depresyonda intihar davranışı ile ilgili 
risk etkenlerini araştırmaya itmiştir. Depresyonu olan ergenlerle 
yapılan çalışmalarda intihar davranışı için sosyo-demografik risk 
etkenleri olarak; kız cinsiyet, düşük sosyoekonomik düzey, aile 
içi problemler, dağılmış aile, anne ve babada psikopatolojinin 
varlığı, düşük eğitim düzeyi, okul devamsızlığı/ düzenli bir işte 
çalışmama, aile içi fiziksel istismara maruz kalma, hastada ve 
ailede geçmiş intihar girişimi öyküsü gibi özellikler saptanmıştır 
(7,8,9). Davranım bozukluğu, madde kötüye kullanımı, agresif/
impulsif kişilik özellikleri umutsuzluk, düşük benlik saygısı, yüksek 
anksiyete düzeyi ve hostilitenin de önemli risk etkenleri olduğu 
belirtilmiştir (5,6,10,11,12).

Yazın incelendiğinde intihar davranışı sergileyen ergenlerle 
yürütülen çalışmaların birçoğu depresif bozukluk dışında diğer 
psikiyatrik bozukluklara sahip bireyleri de içerecek şekilde 
yapılmıştır.  Depresyonu olan ergenlerde intihar davranışı için 
risk etkenlerinin araştırıldığı çalışmalar ülkemizde az sayıdadır 
ve bu çalışmalarda ise genelde intihar girişimi için risk etkenleri 
araştırılmıştır. Ancak depresyonu olan bireylerde intihar 
eğiliminin farklı görünümlerde olduğu bilinmektedir. Hastaların 
bir kısmı intiharı hiç düşünmezken bir kısmı intiharı düşünmekte; 
ancak eyleme geçmemektedir. Bazı hastalar ise intihar girişimi 
sergilemektedir. Bu nedenle çalışmamızda mevcut çalışmalardan 
farklı olarak MDB’si olan hastalarda intihar düşüncesi ve 
girişimi gibi intihar eğiliminin farklı görünümleri için ayrı ayrı risk 
etkenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem

Hastalar Haziran 2008-Mart 2009 tarihleri arasında Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
polikliniğine ardışık olarak ilk kez başvuran ve tedavisine 
başlanmamış hastalardan seçilmiştir. Çalışma ile ilgili etik 
kurul onayı alındıktan sonra, polikliniğe başvuran hastalardan 
ilk değerlendirmede MDB’si olduğu düşünülen olgular ilk 
araştırmacı tarafından detaylı klinik görüşmeye alınmıştır. Hem 
hasta hem de ebeveynleri ile yapılan en az 40 dakika süren 
DSM-IV’e dayalı klinik görüşme sonucunda MDB tanısı konulan 
hastalar çalışma ile ilgili bilgilendirilip onam alındıktan sonra 
çalışmaya alınmıştır. Ölçekler bu ikinci görüşmenin ardından 
ilk araştırmacı eşliğinde yaklaşık 40 dakikada doldurulmuştur. 
Poliklinikte değerlendirildikten sonra kliniğe yatışı yapılan 8 
hastanın klinik değerlendirmesi yatırıldığı gün ya da ertesi gün 
yapılmıştır. 

Çalışmaya 12-18 yaş arasında olan 63 hasta kabul edilmiştir. 
Bu olgular DSM-IV tanı kriterlerine göre MDB tanısı alan ve 
çocuklar için depresyon ölçeğinde en az 19 puan alan, bilişsel 
olarak çalışmada kullanılacak ölçekleri ve yönergeleri anlayacak 
düzeyde olan, çalışmaya katılmak üzere kendisinin ve veli/
vasisinin onayı olan hastalardan oluşmuştur. Dört olgu DSM-
IV’e dayalı klinik değerlendirmede MDB tanısı aldığı halde 
çocuklar için depresyon ölçeğinden 19 puanın altında aldığı için 
çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen 
hasta olmamıştır.

Çalışmada Kullanılan Formlar ve Ölçekler
Kişisel Bilgi Formu: Çalışmayı yürütenler tarafından bu 

çalışma için oluşturulan bu form ile çalışmaya alınan olguların 
sosyodemografik özellikleri, eğitim bilgileri, aile özellikleri, anne 
ve babanın eğitim seviyeleri, hastada ve ailede sigara, alkol ve 
madde kullanımının olup olmadığı sorgulanmıştır.

İntihar Davranışı Değerlendirme Formu: Bu form 
çalışmayı yürütenler tarafından intihar düşüncesi ve girişimini 
değerlendirmek amacıyla bu çalışma için oluşturulmuştur. Bu 
formda intihar davranışı şiddeti likert tipi bir derecelendirme ile 
0 ile 5 puan arasında değerlendirilmiştir.  (0=hiçbiri, 1=sadece 
hayattan bıkma, 2=ölme isteği, 3=intihar düşüncesi, 4=intihar 
planı, 5=intihar girişimi). Ayrıca kaç defa intihar girişiminde 
bulunulduğu ve sırasıyla girişim yöntemleri de bu form ile 
sorgulanmıştır.

Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (Children’s Depression 
Inventory-CDI): Bu ölçek çocuklardaki depresyon düzeyini 
saptamak amacıyla Kovacs tarafından 1981 yılında geliştirilen 
ve çocukluk çağı depresyonunda kullanılan bir ölçektir (13). 
Türkiye’de geçerlik güvenirlik çalışması Öy tarafından 1991 
yılında yapılmıştır (14). Çocuklar için depresyon ölçeği 6-17 yaş 
arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Toplam 27 maddeden 
oluşan ölçek çocuğa okunarak veya çocuğun kendisi tarafından 
okunarak doldurulmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek 
puan 54’tür. Kesim puanı olarak 19 önerilmektedir.

Anlık-Süreklilik Kaygı Envanteri (State-Trait Anxiety 
Inventory, STAI-I, STAI-II): Spielberger ve arkadaşları tarafından, 
anlık ve sürekli kaygı düzeylerini ölçmek için 1970 yılında 
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geliştirilmiştir (15). Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması 
1985 yılında Öner ve Le Compte tarafından yapılmıştır (16). 14 
yaş ve üzeri bireylerde kullanılabileceği önerilse de ortaokul 
okuma yazma düzeyine sahip bireyler için kullanılabileceği 
belirtilmektedir (17). Her iki ölçekten elde edilebilecek toplam 
puan 20 ile 80 arasında değişmekte ve kesme puanı olarak 45 
alınmaktadır. Puanın yükselmesi kaygı düzeyinin yükseldiğini 
ifade etmektedir. 

Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ): Beck umutsuzluk ölçeği 
Beck ve arkadaşları tarafından bireylerin geleceğe ilişkin 
umutsuzluk derecelerini kantitatif olarak değerlendirmek için 
geliştirilmiştir (18). Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışması 
Seber ve Durak tarafından yapılmıştır (19,20). Ergenlerde ve 
yetişkinlerde uygulanabilen, bireylerin kendi kendilerine 
cevaplandırabilecekleri, 20 maddelik bir ölçektir. Ölçekten 
alınabilecek puanlar 0 ile 20 arasında değişmekte ve yüksek puan 
umutsuzluk derecesinin fazla olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 
kesme puanı yoktur.

Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği (CBSÖ): Coopersmith 
benlik saygısı ölçeği 1967 yılında Stanley Coopersmith tarafından 
geliştirilen, kişinin çeşitli alanlarda kendisi hakkındaki tutumunu 
değerlendirmede kullanılan bir ölçme aracıdır. 1992 yılında 
Aksoy, 1997 yılında da Pişkin 25 maddelik “Coopersmith 
Benlik Saygısı Envanteri” kısa formunun geçerlik ve güvenirlik 
çalışmasını lise öğrencilerinde yapmıştır (21,22). Ölçekten alınan 
puanın yükselmesi bireylerin benlik saygılarının da yükseldiğini 
göstermektedir.

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ): Üç 
farklı kaynaktan alınan sosyal desteğin yeterliliğini öznel olarak 
değerlendiren, kullanımı kolay ve kısa bir ölçektir. Önerilen 
alt ölçek yapısı; aile, arkadaş ve kişi için özel değeri olan bir 
insandan alınan desteği içermektedir.  Bütün alt ölçek puanlarının 
toplanması ile ölçeğin toplam puanı elde edilmektedir. Elde 
edilen değerin yüksek olması, algılanan sosyal desteğin yüksek 
olduğunu ifade etmektedir (23). Ülkemizde 12-22 yaş için geçerlilik 
ve güvenirlik çalışmasını Çakır ve Palabıyıkoğlu yapmıştır (24).

Güçler ve Güçlükler Anketi Anne-Baba Formu (Strength and 
Difficulties Questionnaire, SDQ): Güçler ve Güçlükler Anketi 
(GGA) Robert Goodman tarfından 1997 yılında geliştirilmiştir 
(25,26,27). Geçerlilik ve güvenirlik çalışması Güvenir ve 
arkadaşları tarafından yapılmıştır (28). Anne- Baba formunun 
geçerlik güvenirlik çalışması 4-18 yaş arası çocuğa sahip 250 
ebeveyn ile yapılmıştır. Ölçekte yer alan 25 soru her biri beş 
soru içeren dikkat eksikliği ve hiperaktivite,  davranış sorunları, 
emosyonel sorunlar, akran sorunları ve sosyal davranışlar olmak 
üzere 5 alt başlıkta toplanmıştır. Bu alt başlıklardan ilk 4’ü yaşanan 
güçlükleri, sosyal davranışlar ise güçlü yanları sorgulamaktadır. 
Her alt başlık kendi içinde değerlendirilip her biri için ayrı puan 
elde edilebildiği gibi, ilk dört başlığın toplamı ile “toplam güçlük 
puanı” da hesaplanabilmektedir.

İstatistiksel Analiz
Çalışmanın istatistiksel analizinde SPSS for Windows 

13.0 (Chicago,IL) paket programı kullanılmıştır. Sürekli 
değişkenlerden normal dağılım gösteren değişkenlerde iki grup 
arası karşılaştırmalar parametrik testlerden bağımsız örneklem 

t testi, normal dağılım göstermeyen değişkenlerin iki grup arası 
karşılaştırmaları Mann-Whitney U testi ile yapılmıştır. Kategorik 
değer alan değişkenlerin gruplarla olan karşılaştırmalarında 
Pearson Ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışmada sürekli değişkenler 
arasındaki ilişkiye korelasyon analiziyle bakılmış, spearman 
korelasyon katsayısıyla ilişki incelenmiştir. Sonuçlar %95’lik 
güven aralığında, anlamlılık p≤0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmamıza yaşları 12 ile 18 yaş arasında (16,01±1,31) 
değişen, 48’i kız (%76,2), 15’i erkek (%23,8) toplam 63 çocuk ve 
ergen dâhil edilmiştir. Mağdurların sosyodemografik özellikleri 
Tablo 1’de gösterilmiştir. 

İntihar Davranışı ile İlişkili Bulgular
Değerlendirme sırasında olguların %19’unda (n=12) intihar 

düşüncesi, %4,8’inde (n=3) intihar planı saptanmıştır. Son 6 
ay içerisinde olguların %6,3’ü (n=4) hayattan bıktığını, %17,4’ü 
(n=11) ölmeyi istediğini ancak intiharı hiç düşünmediğini, %28,5’i 
(n=18) intiharı düşündüğünü ancak özgül bir plan ve girişimde 
bulunmadığını, %15,8’i (n=10) intihar etmeyi düşündüğünü ve 
bunun için bir plan yaptığını ancak girişimde bulunmadığını, 
%27’si ise (n=17) intihar girişiminde bulunduğunu belirtilmiştir. 
Olguların %4,3’ü (n=3) ise kendisinde bu düşüncelerden hiçbirinin 
olmadığını ifade etmiştir. Bu sonuçlara göre son 6 ay içerisinde 
olguların %71,4’ünde (n=45) intihar düşüncesinin olduğu ve 
%27’sinin (n=17) intihar girişiminde bulunduğu saptanmıştır. Bütün 
intihar girişimlerinin intihar düşüncesi sonrası gerçekleştirildiği 
tespit edilmiştir.

Çalışmamızda son 6 ay içerisinde intihar girişiminde bulunmuş 
17 olgunun %52,9’u (n=9) bir defa, %35,3’ü (n=6) iki defa ve %11,8’i 
(n=2) üç defa intihar girişiminde bulunduğu saptanmıştır. Son 6 
ay içerisinde gerçekleşen 27 intihar girişiminin %77,8’i ilaç ya da 
toksik madde alımıyla, %14,8’i kesici aletlerle, %3,7’si yüksekten 
atlayarak ve %3,7’si taşıtların önüne atlayarak gerçekleşmiştir. 

İntihar Davranışı Şiddeti ile Sosyodemografik Özellikler ve 
Ölçek Puanları Arasındaki Korelasyon

Çalışmamızda ailenin sosyoekonomik düzeyi (r=-0,273, 
p=0,030) ve babanın eğitim düzeyi (r=-0,336, p=0,007) ile intihar 
davranışı şiddeti arasında negatif bir ilişki saptanmıştır. Buna 
göre daha düşük sosyoekonomik düzeye sahip ailelerin ve daha 
düşük eğitim düzeyine sahip babaların çocuklarında intihar 
davranışı şiddeti daha yüksek bulunmuştur.

İntihar davranışı şiddeti ile çalışmada kullanılan ölçeklerden 
alınan puanlar arası korelasyon sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Tablodan da görüldüğü gibi intihar davranışı şiddeti ile depresyon 
(r=0,455, p<0,001), anlık anksiyete (r=0,342, p=0,006), süreklilik 
anksiyete (r=0,283, p=0,025)  ve umutsuzluk düzeyi (r=0,348, 
p=0,005) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu, benlik saygısı 
(r=-0,320, p=0,011), toplam sosyal destek (r=0,307, p=0,014) ve 
aile desteği puanı (r=0,281, p=0,026) arasında da negatif yönde 
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

İntihar Düşüncesi ile ilişkili Etkenler:
Yapılan değerlendirmede MDB’si olan 63 olgudan 45’inde 

(%71,4) son 6 ay içerisinde intihar düşüncesinin geliştiği 
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saptanmıştır. İntihar düşüncesi gelişen ve gelişmeyen hastalar 
karşılaştırıldığında cinsiyet (c2=0,220, p=0,640), yaşa uygun 
eğitime devam (c2=3,66 p=0,092), aile tipi (c2=1,160 p=0,282), alkol 
ve/veya madde kullanımı (c2=1,03, p=0,310), ailede alkol ve/veya 
madde kullanımı (c2=2,70, p=0,101) açısından iki grup arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır.

İntihar düşüncesi gelişen ve gelişmeyen iki grubun çalışmada 
kullanılan ölçeklerden aldıkları puanlar açısından karşılaştırılması 
Tablo 3’de gösterilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi iki grup 
arasında CDI (p<0,001), STAİ-I (p=0,030), STAİ-II (p=0,011), BUÖ 
(p=0,002) ve CBSÖ (p<0,001) ölçek puanları açısından istatistiksel 
olarak anlamlı fark saptanmıştır. Buna göre intihar düşüncesi olan 
olguların intihar düşüncesi olmayan olgulara göre depresyon, 
umutsuzluk, anlık ve süreklilik anksiyete düzeyleri daha yüksek, 
benlik saygısı daha düşük bulunmuştur. Diğer ölçek puanları 
açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptanmamıştır (p>0,05).

İntihar Girişimi ile Ilişkili Etkenler
Yapılan değerlendirmede MDB’si olan 63 olgudan 17’sinin 

(%27) son 6 ay içerisinde intihar girişiminde bulunduğu 
saptanmıştır. İntihar girişiminde bulunan ve bulunmayan hastalar 
sosyodemografik özellikler açısından karşılaştırıldığında cinsiyet 
(c2=0,487, p=0,485) ve yaşa uygun eğitime devam (c2=0,018 
p=0,892), alkol ve/veya madde kullanımı (c21,62, p=0,203)  ailede 
alkol ve madde kullanımı (c2=2,18, p=0,140) açısından iki grup 

Tablo 1. Olguların sosyodemografik özellikleri

Yaş 16,01±1,31             (min:12 max:18)

Kardeş sayısı 2,52±2.88                 (min:1 max:6)

n %

Cinsiyet

Kız 48 76,2

Erkek 13 23,8

Eğitim Durumu

İlköğretime devam ediyor 5 7,9

İlköğretim mezunu 4 6,4

Lise bitirmeden terk 4 6,4

Liseye devam ediyor 48 76,2

Üniversite/Yüksekokula devam ediyor 2 3,2

Kiminle yaşıyor

Anne ve baba ile 53 84,1

Anne ile 7 11,1

Baba ile 2 3,2

Kurumda 1 1,6

Aile Tipi

Çekirdek aile 49 77,8

Geniş aile 6 9,5

Dağılmış aile 8 12,7

Annelerin eğitim düzeyi

Okuryazar değil 1 1,6

İlköğretim mezunu 48 76,2

Lise mezunu 9 14,3

Üniversite mezunu 5 7,9

Babaların eğitim düzeyi

İlköğretim mezunu 33 52,4

Lise mezunu 24 38,1

Üniversite mezunu 6 9,5

Ailenin sosyoekonomik düzeyi

Düşük 17 27,0

Orta 40 63,5

Yüksek 6 9,5

Sigara kullanımı

Var 15 23,8

Yok 48 76,2

Alkol kullanımı

Var 11 17,5

Yok 52 82,5

Madde kullanımı

Var 3 4,8

Yok 60 95,2

 

Tablo 2. İntihar davranışı şiddeti ile ölçek puanları arası 
korelasyon

  ÖLÇEKLER
İntihar Davranışı Şiddeti

r p

CDI 0,455 <0,001**

STAİ-1 0,342 0,006**

STAİ-2 0,283 0,025*

BUÖ 0,348 0,005**

CBSÖ -0,320 0,011*

ÇBASDÖ

   Toplam -0,307 0,014*

   Aile -0,281 0,026*

   Arkadaş -0,194 0,128

   Özel Bir İnsan -0,191 0,134

SDQ Anne/Baba Formu

Toplam 0,150 0,240

Emosyonel sorunlar -0,090 0,482

Davranış sorunları 0,180 0,158

Dikkat ekskliği ve hiperaktivite sorunları 0,214 0,092

Akran sorunları 0,166 0,195

Sosyal davranışlar -0,059 0,647

p*:p<0,05, p**:p<0,01, CDI:Çocuklar için Depresyon Ölçeği, STAI-1:Anlık Anksiyete Envanteri, 
STAI-II:Süreklilik Anksiyete Envanteri, BUÖ:Beck Umutsuzluk Ölçeği, CBSÖ:Coopersmith Benlik 
Saygısı Ölçeği, ÇBASDÖ: Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
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arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmamıştır. 
Aile tipi açısından yapılan değerlendirmede dağılmış aileden 
gelen olgularda intihar girişimi oranı istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde daha yüksek saptanmıştır (x2=5,87, p=0,015). 

İki grubun çalışmada kullanılan ölçeklerden aldıkları puanlar 
açısından karşılaştırılması Tablo 4’de yer almaktadır. Tabloda 
da görüldüğü gibi CDI (p=0,019), algılanan toplam sosyal destek 
(p=0,008), algılanan aile desteği (p=0,003) ve SDQ anne/baba 
formunun davranış sorunları alt ölçek (p=0,012) puanları açısından 
iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. 
Buna göre intihar girişimi olan olguların intihar girişimi olmayan 
olgulara göre depresyon düzeyi ve ebeveynler tarafından bildirilen 
davranışsal sorunlar (öfke patlamaları, kavga, yalan, hile, hırsızlık 
vb.) daha yüksek, algılanan toplam sosyal destek ve aile desteği ise 
daha düşük bulunmuştur. Diğer ölçek puanları açısından iki grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).

İntihar Düşüncesi Olup Girişimi Olmayan Olgularla İntihar 
Girişimi Olan Olguların Karşılaştırılması

Son 6 ay içerisinde intihar düşüncesi gelişmiş ancak intihar 
girişiminde bulunmamış 28 olgu (%44,4) ile intihar girişiminde 

bulunmuş 17 olgu (%27) çalışmada kullanılan ölçeklerden alınan 
puanlar açısından karşılaştırıldığında iki grup arasında sadece 
algılanan aile desteği ölçek puanları açısından istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde fark saptandığı görülmektedir (p=0,033). Buna 
göre intihar girişimi olan olguların, intihar düşüncesi olup girişimi 
olmayan olgulara göre algıladıkları aile desteğinin daha düşük 
olduğu bulunmuştur. Diğer ölçek puanları açısından iki grup 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(p>0,05). 

Tartışma

Çalışmamızda hem MDB’si olan ergenlerde intihar davranışı 
için muhtemel risk etkenlerinin araştırılması hem de intihar 
düşüncesi ve girişimi için ayrı ayrı risk etkenlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu nedenle öncelikle intihar davranışı ile ilişkili 
etkenleri saptamak için intihar davranışı ile muhtemel risk 
etkenleri arasındaki korelasyona bakılmıştır. Ardından intihar 
düşüncesi ve intihar girişimi için risk etkenlerinin ayrı ayrı 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Tablo 3. İntihar düşüncesini etkileyen etkenler

ÖLÇEKLER

İntihar 
Düşüncesi Var

(n=45)

İntihar 
Düşüncesi Yok

(n=18) t/z p

OP±SS OP±SS

CDI 28,78±5,76 22,78±2,37 4,26* <0,001

STAİ-I 54,02±9,34 45,50±10,92 3,11* 0,030

STAİ-II 61,51±9,00 54,44±11,13 2,63* 0,011

BUÖ 12,71±4,96 8,50±3,97 3,21* 0,002

CBSÖ 40,87±12,05 56,22±11,71 -4,60* <0,001

ÇBASDÖ

Toplam 46,87±15,38 53,28±14,53 -1,52* 0,134

Aile 14,96±6,68 17,83±5,14 -1,64* 0,106

Arkadaş 15,91±7,40 18,23±6,25 -1,10** 0,273

Özel Bir İnsan 15,78±7,32 16,00±8,57 -0,10* 0,918

SDQ Anne/Baba Formu

Toplam 21,05±5,78 19,94±5,34 0,70* 0,476

Emosyonel sorunlar 6,69±2,25 7,56±2,23 -1,45** 0,148

Davranış sorunları 4,22±2,14 3,61±1,88 -1,03** 0,302

DEHB sorunları 6,20±2,15 5,50±2,60 -1,13** 0,257

Akran sorunları 3,91±2,01 3,28±1,76 1,17* 0,248

Sosyal davranışlar 7,09±2,40 7,39±2,28 -0,48** 0,628

*Students t testi t değeri, **Mann-Whitney U testi z değeri, CDI:Çocuklar için Depresyon Ölçeği, 
STAI-1:Anlık Anksiyete Envanteri, STAI-II:Süreklilik Anksiyete Envanteri, BUÖ:Beck Umutsuzluk Ölçeği, 
CBSÖ:Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği, ÇBASDÖ: Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Tablo 4. İntihar girişimini etkileyen etkenler

ÖLÇEKLER

İntihar 
Girişimi Var

(n=17)

İntihar Girişimi 
Yok

(n=46)

t/z pOP±SS OP±SS

CDI 30,00±6,26 25,98±5,14 2,34** 0,019

STAİ-I 54,94±10,37 50,35±10,35 1,56* 0,129

STAİ-II 63,35±7,63 58,07±10,58 1,88* 0,64

BUÖ 13,29±4,73 10,85±5,05 -1,87** 0,061

CBSÖ 42,70±11,37 46,20±14,56 -0,89* 0,376

ÇBASDÖ

Toplam 40,41±13,42 51,76±14,94 -2,75* 0,008

Aile 11,94±6,90 17,20±5,61 -3,10* 0,003

Arkadaş 14,06±6,83 17,54±7,07 -1,78* 0,085

Özel Bir İnsan 13,82±7,88 16,59±7,49 -1,28* 0,205

SDQ Anne/Baba Formu

Toplam sorunlar 22,82±6,82 19,96±5,00 1,82* 0,073

Emosyonel sorunlar 6,41±2,20 7,13±2,28 -1,21** 0,227

Davranış sorunları 5,29±2,39 3,59±1,76 -2,52** 0,012

DEHB sorunları 6,88±1,90 5,67±2,35 -1,73** 0,083

Akran sorunları 4,53±2,06 3,43±1,85 -1,59** 0,111

Sosyal davranışlar 6,70±2,14 7,35±2,42 -1,32** 0,186

Students t testi t değeri, **Mann-Whitney U testi z değeri, CDI:Çocuklar için Depresyon Ölçeği, STAI-
1:Anlık Anksiyete Envanteri, STAI-II:Süreklilik Anksiyete Envanteri, BUÖ:Beck Umutsuzluk Ölçeği, 
CBSÖ:Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği, ÇBASDÖ: Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği
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Yazın incelendiğinde depresyon ile intihar davranışı arasında 
güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda 
MDB’si olan ergenlerin %60-70’inde intihar düşüncesi ve  
%13-39’unda da intihar girişimi saptanmıştır (5). Çalışmamızda da 
benzer şekilde depresyonu olan ergenlerin son 6 ay içerisinde 
%71,4’ünde intihar düşüncesinin geliştiği ve %27’sinin intihar 
girişiminde bulunduğu saptanmıştır. Depresyonu olan ergenlerde 
intihar davranışının yüksek oranda saptanması bu olgularla 
çalışan klinisyenlerin mutlaka intihar riskini değerlendirmesi ve 
bunun için de intihar davranışı için muhtemel risk etmenlerini iyi 
bilmesi gerektiğini düşündürmektedir. 

Çalışmamızda yapılan korelasyon analizinde intihar davranışı 
şiddeti ile depresyonun şiddeti arasında pozitif bir korelasyon 
saptanmıştır. Yazında depresif bozukluğun ağır ve şiddetli 
olmasının intihar davranış riskini arttırdığını gösteren birçok 
çalışma vardır (5,6).  İntihar düşüncesi ve intihar girişimi için ayrı 
ayrı risklerin değerlendirildiği çalışmamızda depresyon şiddetinin 
hem intihar düşüncesi, hem de intihar girişimi ile ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir.  Yazında depresyon şiddetinin intihar düşüncesini 
arttırdığı bildirilmekteyken (3), depresyon şiddeti ile intihar 
girişimi arasındaki ilişki ile ilgili çelişkili bulgular bulunmaktadır. 
Bazı çalışmalar depresyon şiddeti ile intihar girişimi arasında 
ilişki olduğunu gösterirken (4,29,30) bazı çalışmalarda bu ilişki 
gösterilememiştir (3,31).

Çalışmamızda hem anlık hem de süreklilik anksiyete 
düzeyleri intihar davranışı ile ilişkili bulunmuştur.  Bulgularımız 
anlık anksiyete daha ön planda olmak üzere depresyona 
eşlik eden anksiyetenin intihar düşüncesi riskini arttırdığını 
düşündürmektedir. Benzer şekilde literatürde yer alan birçok 
çalışmada depresyona eşlik eden anksiyetenin özellikle intihar 
düşüncesi riskini arttırdığı gösterilmiştir (11,32,33). Depresyona 
anksiyete eşlik ettiğinde depresif belirtilerin şiddetlendiği ve bu 
yolla dolaylı olarak intihar düşüncelerinin arttığı düşünülmüştür.

Beck ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarda hem depresyonun 
hem de umutsuzluğun intihar eğilimi ile ilişkili olduğunu, 
umutsuzluk kontrol edildiğinde ise depresyon ve intihar eğilimi 
arasındaki ilişkinin kaybolduğunu ama tersinin geçerli olmadığını 
saptamışlardır (34). Daha sonra yapılan bir çok çalışmada 
depresyona eşlik eden umutsuzluğun intihar davranışı riskini 
arttırdığı gösterilmiştir (5,6,10). Çalışmamızda da umutsuzluk 
düzeyi daha yüksek olan ergenlerde intihar davranışı şiddetinin 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlarımız umutsuzluğun 
daha çok intihar düşüncesi ile ilişkili olduğunu ancak girişimi ile 
ilişkili olmadığını düşündürmektedir. Benzer şekilde umutsuzluğun 
intihar düşüncesi riskini arttırdığı ancak intihar girişimi ile ilişkili 
olmadığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (3,4). İntihar 
girişiminde bulunan ve bulunmayan MDB’si olan hastaların 
umutsuzluk düzeyleri hakkında literatürde çelişkili bulgular 
vardır. Bazı çalışmalarda intihar girişiminde bulanan depresif 
hastaların umutsuzluk düzeyleri intihar girişimi olmayanlardan 
daha yüksek bulunmuşken (30,31) bazı çalışmalarda ise bu 
ilişki gösterilememiştir (29,35). Umutsuzluğun özellikle intihar 
düşüncesinin gelişiminde önemli olduğu, bilişsel tedavi gibi özgül 
yöntemlerle azaltılabileceği ve bunun intiharın önlenmesinde 
önemli bir araç olabileceği düşünülmektedir. 

Bulgularımız benlik saygısının intihar davranışı ile ilişkili 
olduğunu, benlik saygısı daha düşük olan ergenlerde intihar 
davranışı şiddetinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Benzer şekilde birçok çalışmada düşük benlik saygısının 
intihar davranışı ile ilişkisi gösterilmiştir (5,10,36). Çocukluk 
dönemindeki düşük benlik saygısının ergenlik ve genç erişkinlik 
dönemindeki intihar düşünceleri üzerine etkisinin incelendiği 
ve aynı katılımcıların 3 yaşından 21 yaşına kadar takip edildiği 
bir çalışmada çocukluk çağındaki düşük benlik saygısının 
ergenlik dönemindeki intihar düşüncelerinin gelişimini etkilediği 
gösterilmiştir (37). Bir başka çalışmada yüksek benlik saygısının 
ergenlerde intihar düşüncesine karşı koruyucu etkenlerden 
biri olduğu saptanmıştır (38). Çalışmamızda depresyonu olan 
ergenlerde düşük benlik saygısının intihar davranışı ile ilişkili 
olduğu korelasyon analizi ile gösterilmiştir.  Ancak düşük benlik 
saygısının intihar düşünceleri ile ilişkisi gösterilmişken intihar 
girişimi ile ilişkisi gösterilememiştir. Aynı şekilde Van Gastel ve 
arkadaşlarının depresyonda intihar düşüncesi ve girişimi için 
risk etkenlerini ayrı ayrı değerlendirdikleri bir çalışmada da 
düşük benlik saygısı intihar düşünceleri ile ilişkili bulunmuşken 
intihar girişimi ile ilişkili bulunmamıştır (3). Yine Aydemir ve 
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da depresyonu olan 
hastalarda düşük benlik saygısının intihar girişimi ile ilişkisi 
gösterilememiştir (35). Çalışmamız değersizlik duygularının 
intihar düşüncesinin gelişiminde önemli rol oynadığını, benlik 
saygısını ve altta yatan psikopatolojiyi düzeltmeye yönelik 
terapötik görüşmelerin depresyonu olan çocuk ve ergenlerde 
intihar davranışını azaltacağını düşündürmektedir.

Yıkıcı davranım bozukluklarının ergenlerde depresyondan 
bağımsız olarak tek başına intihar riskini 3-6 kat arttırdığı, 
intihar etmiş ergenlerin yaklaşık olarak 1/4’ünde yıkıcı davranım 
bozukluğunun olduğu ve eğer yıkıcı davranım bozukluğuna 
madde kullanımı da eşlik ediyorsa bu riskin daha da arttığı 
bilinmektedir (39,40,41). Çalışmamızda ebeveyn bildirimine 
göre intihar girişiminde bulunan MDB’si olan ergenlerin daha 
fazla davranış sorunları sergilediği saptanmıştır. Bu sonuçlara 
benzer şekilde birçok çalışmada depresyona eşlik eden davranış 
sorunlarının intihar davranışı ile ilişkisi gösterilmiştir (5,6,42). 
Davranış sorunları olan ergenlerde intihar girişiminin sık 
olmasının hostilite ve dürtüselliklerinin yüksek olması ile ilişkili 
olabileceği düşünülmektedir. Bir çalışmada intihar girişiminde 
bulunan ergenlerin hostilite puanları kontrollere göre daha 
yüksek bulunmuşken (43), başka bir çalışmada dürtüselliğin 
depresyondan bağımsız bir etken olduğu saptanmıştır (44). Ayrıca 
yıkıcı davranım bozukluğu olan ergenlerde intihar davranışı 
riskini arttıran stresli yaşam olaylarının da daha sık olduğu ve 
riski artırabileceği bildirilmiştir (40). 

Farklı ortam ve toplumlarda yürütülen çalışmalarda aile 
bağlarının gevşemesi ya da kopmasının genç insanlar arasında 
intihar yaygınlığını etkileyen en önemli etkenler arasında olduğu 
saptanmış olup, intihar davranışı gösteren ergen ailelerinin 
daha az destekleyici ve daha fazla çatışmacı olduğu, düşmanca 
tutumların ön plana çıktığı bildirilmiştir (45). Çocuk-ebeveyn 
ilişkisinde yetersizlik, aile içi iletişimde yetersizlik, çok yüksek 
veya düşük ebeveyn beklentisi ve ebeveynlerin gençlerin 
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aşırı kontrolünü içeren tutumları gençlerde intihar ve intihar 
girişimi riskini 1,4-3,6 kat arttırmaktadır (46). Aile desteğinin 
düşük algılanması ile intihar girişimi arasında yakın ilişki 
olduğu, aile ve sosyal desteği düşük olan bireylerde intihar 
girişiminin yüksek olduğu belirtilmektedir (47). Çalışmamızın 
sonuçları yetersiz algılanan toplam sosyal desteğin ve yetersiz 
algılanan aile desteğinin intihar girişimi riskini arttırabileceğini 
düşündürmektedir. Ayrıca dağılmış aileden gelen ergenlerin 
daha yüksek oranda intihar girişiminde bulunmuş olması bu 
olgularda algılanan aile desteğinin daha düşük olmasından 
kaynaklanmış olabileceğini göstermektedir. Ülkemizde Akbaş ve 
arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada hastane başvurusu 
intihar girişimi ile olan ve olmayan depresif çocuk ve ergenler 
birbiri ile karşılaştırılmış hastaneye intihar girişimi ile başvuran 
depresif hastaların daha sık parçalanmış aileden geldikleri 
saptanmıştır (8).

Çalışmamızda son 6 ay içerisinde intihar düşüncesi olan 
ancak intihar girişimi olmayan grup ile intihar girişimi olan 
grup birbiri ile karşılaştırılmış ve iki grup arasında sadece 
algılanan aile desteği istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı 
bulunmuştur. Bu bulgular algılanan aile desteğinin yetersiz 
olmasının intihar düşüncesinin eyleme dökülmesinde en önemli 
yordayıcı olabileceğini düşündürmektedir. Klinisyenler intihar 
davranışı sergileyen ergenlerle ya intihar düşüncesinin bulunduğu 
dönemde ya da girişim sonrası karşılaşmaktadır. Çalışmamızdan 
elde edilen bu sonuç, klinisyenlerin intihar düşüncesi olan 
depresif ergenlerle çalışırken, intihar girişimini önlemek için 
aileyi takip ve tedavi/terapi sürecine dahil etmesi gerektiğini ve 
aile desteğinin yeterli düzeyde algılanması yönünde çalışılması 
gerektiğini düşündürmektedir. 

Sonuç olarak depresyonu olan ergenlerde depresyonun şiddetli 
olması, yüksek anlık ve süreklilik anksiyete düzeyleri, umutsuzluk 
ve düşük benlik saygısı intihar düşüncesi ile ilişkili bulunmuştur. 
Dağılmış aileden gelme, algılanan toplam sosyal desteğin ve 
aile desteğinin düşüklüğü, yüksek oranda davranışsal sorunların 
varlığı intihar girişimi ile ilişkili bulunmuştur. İntihar düşüncesi olup 
girişimi olmayan grup ile intihar girişimi olan grup arasında sadece 
algılanan aile desteği açısından farklılık saptanmıştır. İntihar 
girişimi olan grupta,  intihar düşüncesi olup girişimi olmayan gruba 
göre algılanan aile desteği daha düşük bulunmuştur.

Örneklem sayısının az olması, eş hastalanımın ele alınmamış 
olması, kullanılan bazı ölçeklerin ergenlerde sınırlı yaş aralığında 
kullanımının olması çalışmamızın kısıtlılıklarındandır. Buna 
rağmen depresif ergenlerde intihar düşüncesinin gelişmesi ve 
bu düşüncenin intihar girişimine dönüşmesi ile ilgili etkenlerin 
dikkate alınmasının, intihar girişimini önlemede klinisyenlere 
yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Bu sonuçların, daha geniş 
örneklem gruplarıyla yapılacak çalışmalarla desteklenmesi 
yararlı olacaktır.

Kaynaklar
1. Kaufman J, Yang BZ, Douglas-Palumberi H, Grasso D, Lipschitz D, Houshyar 

S, Krystal JH, Gelernter J. Brain-derived neurotrophic factor-5-HTTLPR 
gene interactions and environmental modifiers of depression in 
children. Biol Psychiatry 2006; 59:673-680.

2. Weller EB, Weller RA, Rowan AB. Depressive disorders in children 
and adolescents. Lewis M, editör. Child and Adolescent Psychiatry: 
a Comprehensive Textbook içinde. 3. Baskı. Philadelphia: Lippincott 
Williams and Wilkins; 2002; s.767-79.

3. Van Gastel A, Schotte C, Maes M. The prediction of suicidal intent in 
depressed patients.  Acta Psychiatr Scand 1997; 96:254-259.

4.  Sokero TP, Melartin TK, Rytsälä HJ, Leskelä US, Lestelä-Mielonen PS, 
Isometsä ET. Suicidal ideation and attempts among psychiatric patients 
with major depressive disorder. J Clin Psychiatry 2003; 64:1094-100.

5. Sokero TP, Melartin TK, Rytsälä HJ, Leskelä US, Lestelä-Mielonen PS, 
Isometsä ET. Clinical Features of depressed children and adolescents 
with various forms of suicidality. J Clin Psychiatry 2006; 67:1442-1450.

6. Barbe RP, Williamson DE, Bridge JA, Birmaher B, Dahl RE, Axelson 
DA, Ryan ND. Clinical differences between suicidal and nonsuicidal 
depressed children and adolescents. J Clin Psychiatry 2005; 66:492-498.

7. Zalsman G, Levy T, Shoval G. Interaction of child and family 
psychopathology leading to suicidal behavior. Psychiatr Clin North Am 
2008; 31:237-246.

8. Akbaş S, Böke O, Karabekiroğlu K, Sarısoy g, Yorbık Ö, Şahin AR. 
Hastane başvurusu intihar girişimi ile olan ve olmayan depresif çocuk 
ve ergenlerin ayırt edici özellikleri. Türkiye’de Psikiyatri 2008; 10:57-63.

9. Kovacs M. Goldston D. Gatsonis C. Suicidal behaviors and childhood-
onset depressive disorders: A longitudinal investigation. J Am Acad 
Child Adolesc Psychiatry 1993; 32:8-20.

10. Csorba J, Rózsa S, Gádoros J, Vetró A, Kaczvinszky E, Sarungi E, 
Makra J, Kapornay K. Suicidal depressed vs. nonsuicidal depressed 
adolescents: differences  in recent psychopathology.  J Affect Disord 
2003; 74:229-236.

11. Norton PJ, Temple SR, Pettit JW. Suicidal ideation and anxiety 
disorders: Elevated risk or artifact of comorbid depression.  J Behav 
Ther Exp Psychiatry 2008; 39:515-525.

12. Esposito CL, Clum GA. Psychiatric symptoms and their relationship to 
suicidal ideation in a high-risk adolescent community sample. J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry 2002; 41:44-51.

13. Kovacs M. The children’s depression inventory. Psychopharmacology 
Bülletin 1981; 21:995-998.

14. Öy B. Çocuklar için depresyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 
Türk Psikiyatri Derg 1991; 2:132-137.

15. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for the state-trait 
anxiety inventory. California, Consulting Psychologist Press; 1970.

16. Le Compte A, Öner N. Durumluk-sürekli kaygı envanteri el kitabı, 
İstanbul.  Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; 1985.

17. Aydemir Ö, Köroğlu E. Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Ankara: 
Hekimler Yayın Birliği; 2006; s. 153-163.

18. Beck AT, Weissman A, Lester D, Trexler L. The measurement of pessimism: 
the hopelessness scale. J Consult Clin Psychol 1974; 42:861-865.

19. Seber G, Dilbaz N, Kaptanoğlu C. Umutsuzluk ölçeği: geçerlilik ve 
güvenirliği.  Kriz Dergisi 1993; 1:139-142.

20. Durak A, Palabıyıkoğlu R. Beck umutsuzluk ölçeği’nin geçerlik ve 
güvenirlik çalışması. Kriz Dergisi 1994; 2:311-319.

21. Aksoy CA. Lise son sınıf öğrencilerinin özsaygı ve denetim odağını 
etkileyen bazı değişkenlerin İncelenmesi. (Doktora Tezi), Ankara, 
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 1992.

22. Pişkin M. Türk ve ingiliz lise öğrencilerinin benlik saygısı yönünden 
karşılaştırılması. 3. Ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi 
kitabı içinde. Adana: Çukurova Üniversitesi yayını; 1997; s. 21-35.

23. Zimet GD, Powell SS, Farley GK, Werkman S, Berkoff KA. Psychometric 
characteristics of the multidimensional scale of perceived social 
support. J Pers Assess 1990; 55:610-617.

24. Çakır Y, Palabıyıkoğlu R. Gençlerde sosyal destek-çok boyutlu algılanan 
sosyal destek ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kriz Dergisi 
1997; 5:15-24.

25. Goodman R. The strengths and difficulties questionnaire: A research 
note. J Child Psychol Psychiatry 1997; 38:581-586.

26. Goodman R. The extended version of the strengths and difficulties 
questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent 
burden. J Child Psychol Psychiatry 1999; 40:791-801.



359Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: 352-359
Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 352-359

Soylu ve ark.
Depresyonu Olan Ergenlerde İntihar Davranışını Etkileyen Sosyal, Emosyonel ve Kognitif Faktörlerin Araştırılması

27. Goodman R. Psychometric properties of the strengths and difficulties 
questionnaire (SDQ). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry  2001; 
40:1337-1345.

28. Güvenir T, Özbek A, Baykara B, Arkar H, Şentürk B, İncebaş S. Güçler ve 
güçlükler anketi’nin (GGA) türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi 2008; 15:65-74.

29. Oquendo MA, Galfalvy H, Russo S, Ellis SP, Grunebaum MF, Burke A, 
Mann JJ.  Prospective study of clinical predictors of suicidal acts after 
a major depressive episode in patients with major depressive disorder 
or bipolar disorder. Am J Psychiatry 2004; 161:1433-1441.

30. Malone KM, Oquendo MA, Haas GL, Ellis SP, Li S, Mann JJ. Protective 
factors against suicidal acts in major depression: reasons for living. Am 
J Psychiatry 2000; 157:1084-1088.

31. Ak M, Özmenler KM, Bozkurt A. Depresyon hastalarında belirti şiddeti 
ve umutsuzluğun intihar davranışı üzerindeki etkisi. Kriz Dergisi 2006; 
14:1-7.

32. Hodgman CH, McAnarney ER. Adolescent depression and suicide: 
rising problems. Hosp Pract (Off Ed) 1992; 15: 73-6, 81, 84-5 passim.

33. Tuisku V, Pelkonen M, Karlsson L, Kiviruusu O, Holi M, Ruuttu T, 
Punamäki RL, Marttunen M. Suicidal ideation, deliberate self-harm 
behaviour and suicide attempts among adolescent outpatients with 
depressive mood disorders and comorbid axis 1 disorders. Eur Child 
Adolesc Psychiatry 2006; 15:199-206.

34. Beck AT, Kovacs M, Weissman A. Hopelessness and suicidal behavior. 
JAMA 1975; 234:1146-1149.

35. Aydemir Ç, Temiz HV, Göka E. Major depresyon ve öz kıyımda kognitif ve 
emosyonel faktörler. Türk Psikiyatri Derg 2002; 13:33-39.

36. Pompili M, Innamorati M, Raja M, Falcone I, Ducci G, Angeletti G, Lester 
D, Girardi P, Tatarelli R, De Pisa E. Suicide risk in depression and bipolar 
disorder: Do impulsiveness-aggressiveness and pharmacotherapy 
predict suicidal intent. Neuropsychiatr Dis Treat 2008; 4:247-255.

37. Wagner KD, Rouleau M, Joiner T. Cognitive faktors releated to suicidal 
ideation and resolution in psychiatrically hospitalized children and 
adolescent. Am J Psychiatry 2000; 157:2017-2021.

38. Wang RH, Lai HJ, Hsu HY, Hsu MT. Risk and protective factors for 
suicidal ideation among Taiwanese adolescents. Nurs Res 2011; 
60:413-421.

39. Bridge JA, Goldstein TR, Brent DA. Adolescent suicide and suicidal 
behavior. J Child Psychol Psychiatry  2006; 47:372-334.

40. Gould MS, Greenberg T, Velting DM, Shaffer D. Youth suicide risk and 
preventive interventions: A review of the past 10 years.  J Am Acad 
Child Adolesc Psychiatry 2003; 42:386-405.

41. Brent DA, Perper JA, Moritz G, Allman C, Friend A, Roth C, Schweers J, 
Balach L, Baugher M. Psychiatric risk factors for adolescent suicide: a 
case-control study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1993; 32:521-529.

42. Bella ME, Fernandez RA, Willington JM. Depression and the conduct 
disorder are the most frequent pathologies in child and adolescent 
suicide attempt. Arch Argent Pediatr 2010; 108:124-129.

43. Simonds JF, McMahon T, Armstrong D. Young suicide attempters 
compared with a control group: psychological, affective, and attitudinal 
variables. Suicide Life Threat Behav 1991; 21:134-151.

44. Kingsbury S, Hawton K, Steinhardt K, James A. Do adolescents 
who take overdoses have specific psychological characteristics? A 
comparative study with psychiatric and community controls. J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry 1999; 38:1125-1131.

45. Bayam G, Dilbaz N, Holat H. Genel bir hastanede acil servise intihar 
girişimi nedeniyle başvuran ergenlerin sosyodemografik özellikleri. 
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1995; 2:57-62.

46. Beautris AL. Risk factors for suicide and attempted suicide among 
young people. Aust N Z J Psychiatry 2000; 34:420-436.

47. Suvarlı MK. Çocuklarda ve adolesans çağında intihar: araştırmalar, 
önlemler ve çözümler. Kriz Dergisi 1995; 3:89-101.


