
Ergenlerde Sigara, Alkol ve Madde 
Kullanımının Benlik 

Sigara,. 
	Depresyon ve 

Anksiyete Ölçümleri ile ili şkileri 

Haluk Özbay*, Erol Göka*, Aliye Mavili Akta ş **, Emine Öztürk*, 
Nail Ş ahin***, Serpil Güngör*, Mehmet Aybaş *, Gül H ınçal* 

ÖZET 

Baş ta alkol kullan ım ı  olmak üzere, diğer psikiyatrik bozukluklara madde kullan ım bozukluğunun 
eş lik etmesi gerek araş tırmaların gerekse klinik gözlemlerin s ıklıkla işaret ettiğ i bir olgudur. 

Genellikle ergenlik dönemi sigara, alkol ve madde kullan ım ın ın baş langıç yaşı  olarak gösterilmekte-
dir. Gençler aras ında bu tür alış kanlıklann oran ında artış  olduğu konusunda ise tartış malar sürmektedir. 

Bu çalış mada 11-12 yaş  arası  1167 işçi ve 1055 öğ rencide bu tür alış kanlıkların sıklığı  ile depresyon, 
anksiyete ve benlik imaj ı  ölçümleri aras ındaki ilişki araş tırı lm ış tır. Benlik imaj ı  ölçümleri Offer Benlik 
Imajı  ölçeğ i, depresyon ölçümleri Beck Depresyon Envanteri, anksiyete ölçümleri Durumluk-Sürekli 
Kaygı  Ölçekleri kullan ı larak yap ı lm ış tı r. 

Araş tı rma bulgulanna göre deneklerin ortalama %17'si sigara kullanmaktad ır. Alkol kullanma oran ı  
%6.7, madde kullan ım oran ı  %2.9 olarak bulunmuş tur. Bu bulgular ölçeklerden elde edilen puanlarla 
karşı laş tınlm ış t ı r. 

Anahtar kelimeler: Ergenlik, Madde Bağı mlı lığı , Depresyon, Benlik İmaji, Anksiyete. 

Düşünen Adam, 1991, 4(3): 53-58 

SUMMAR Y 

Research and clinical observations frepuently point to a co-morbidity of substance and alcohol abuse. 
Cigarette, alcohol, and substance abuse generally begins in adolesence, and the controversy on the 

subject that these disorders among adolescents are getting more frequent continues. 
In this research conducted on a non-clinical population of adolescents, 1167 workers and 1055 stu-

dents aged between 11-22, correlations between alcohol, cigarette, and substance consumption and the-
ir relations with self image, depression, and anxiety are considered. This was done by using Offer Self 
Image Questionnaire, Beck Depression Inventory, and State-Trait Anxiety Scale. 

17 % of the subjects reported cigarette smoking, 6.7% used alcohol, and 2.9% used varying substan-
ces. Findings are discussed in light of these subjects' scores on Offer Self Image Qeustionnaire, Beck 
Depression Inventory, and State-Trait Anxiety Scale. 

Key words: Adolescense, Substance Abuse, Depression, Self Image, Anxiety. 
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GIRIŞ  

Son y ı llarda gerek hükümet programlar ı nda ve 
kitle ileti ş im araçlar ı nda gerekse bilimsel çal ış ma-
larda, gençlerin madde kullan ı m ı na yönelen dik-
katlerde belirgin bir art ış  göze çarpmaktad ı r 
(Bukstein ve ark. 1989). Bu dikkat art ışı n ın belli 
ba ş l ı  nedenleri vard ı r. Nedenlerin ba şı nda gençle-
rin madde kullan ım sorununun çok ciddi bir yay-
g ı nl ı k boyutuna ula ş tığı n ı n san ı lmas ı  gelmektedir. 
A.B.D.'nde yap ı lan bir ulusal tarama çal ış mas ı n- 

da gençlerin %43'ünün son iki hafta içinde enaz 
bir kere çok fazla miktarda (be ş  veya daha fazla 
duble) alkol ald ıklar ını , % 18'inin haftada en az bir 
kere, 3/46's ı n ın hergün marihuana k ıı llandiklarini 
gosterm ış tir (Newcomb ve ark. 1986). Diğer araş -
t ırmaların sonuçlar ı  da (Berman ve ark. 1990, Engs 
ve ark. 1991) bu endi şeyi doğ ruluyor gibi görünü-
yor. Madde kullan ımına baş lama yaşı nın son za-
manlarda 9-10 ya şı na kadar inmesi ise yayg ınlaş - 
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man ın ve endişenin baş ka bir hakl ı  gerekçesi ola-
rak sunuluyor (Smith ve ark. 1991). Elbette genç-
lerde madde kullan ımının halk sağ lığı  için ta şı dığı  
tehdidin niteliğ i her ülkede ayn ı  değ ildir. Madde 
kullan ım örüntüleri, kültürden kültüre, hatta 
A.B.D.'de eyaletten eyalete büyük farkl ı lıklar gös-
terebilmektedir (Engs ve ark. 1991, Smith ve ark. 
1991). 

Ergenlerin madde kullan ım sorununa yönelik 
dikkat art ışı nın diğer nedenleri ergenlik döneminin 
özellikleri ile ilgilidir. Ergenlerin %80'i yaşamla-
r ı n ı  kazalar, intihar ve cinayet gibi trajik ölüm bi-
çimi ile yitirmektedir (Bass ve ark. 1985). Bu 
ölümlerin yakla şı k %50'sine ilaçlar ın ve alkolün 
neden olduğu saptanm ış tı r. (Rogers ve ark. 1991) 
Madde kullan ı mı  olan ergenlerin kullanmayanla-
ra göre üç kere daha fazla intihara ba şvurduklar ı  
bildirilmektedir (Berman ve ark. 1990). Denebilir 
ki ergenlik yap ı s ı  gereğ i madde kullan ımı  için inci-
nirlik ve duyarl ı lı k ta şı yan bir süreçtir. Ilaç dene-
yiminin bile istatistiksel olarak normatif bir ergen 
davranışı  olduğu söylenebilir (Rogers ve ark. 1991). 
Çoğu ergen ba ş lang ıçta deneme ve görme amac ıy-
la madde kullanmakta sonra da b ırakmaktad ır. Fa-
kat bu denemeler biyolojik ve toplumsal olarak 
uygun olan ergenlerin ileride madde ba ğı mlı s ı  ol-
mas ına haz ı rl ı k anlam ı na da gelebilmektedir. Bu 
nedenle eri ş kin yaşamdaki madde kullan ım bozuk-
luklar ı n ın önlenebilmesi için de gözler ergenlik dö-
nemine çevrilmekte, ergenlikte madde kullan ımına 
yolaçan nedenler ve motivasyonlar ara ş t ır ı lmakta, 
eğ er madde kullan ım ı  yerine daha uygun ba şetme 
becerileri geliş tirilebilirse, madde kullan ımına kar şı  
başarı lı  olunabileceğ i umudu beslenmektedir (Kan-
del ve ark. 1984). 

Klinik uygulamada madde kullan ım bozukluğ u 
olan ergenlerin genellikle ba ş ka bir psikiyatrik ta-
n ı  veya tan ı lar aldığı  dikkat çekmektedir. Normal 
ya da henüz kliniğe başvurmamış  ergenlerde yap ı -
lan tarama çal ış malar ında da bu sonuç desteklen-
mektedir (Bukstein ve ark. 1989, Deykin ve ark. 
1987, Stowell 1991). Ancak madde kullan ımı  olan 
ergenlerde yap ı lan bu tür "dual tan ı " veya "ko-
morbidite" ara ş tırmalar ı n ı n yöntemsel bir açmaz ı  
vard ır. Hangi bozukluğun veya belirtilerin di ğ eri-
ni öncelediğ i yani primer mi yoksa sekonder mi ol-
duğu yeni ara ş t ırmalara kaynakl ı k etmektedir. 
Literatür taramas ından edinilen izlenime göre er-
genlerin madde kullan ımının daha çok sekonder 
karakterde oldu ğunu söyleyen "self-medikasyon" 
hipotezini (Khantzian 1985) destekleyen ara ş t ır-
malar yay ımlamaktad ır (Bukstein ve ark. 1989; 
Deykin ve ark. 1987). 

Ergenlerde madde kullan ım ı  ile ens ık bir arada 
görülen rahats ızlı k olarak depresyon üzerinde du-
rulmaktad ır (Deykin ve ark. 1987; Glass 1990; Levy 
ve ark. 1989; Rogers ve ark. 1991). Depresyonu  

anksiyete bozukluklar ı  ve diğ er .psikiyatrik rahat-
s ızl ı klar izlemektedir (Bukstein ve ark 1989). Bir-
çok çalış mada madde kullan ım bozukluklar ının tek 
bir tan ı  kategorisi gibi ele al ınmas ının güçlüklerin-
den sözedilmekte, genellikle sigara içme bu kapsa-
ma al ınmamaktad ı r. 

Geniş  bir gençlik ara ş tırmas ının bir parças ı  olan 
bu çalış mada ise ergenlik döneminde sigara, alkol 
ve diğer maddelerin kullan ımıyla depresyon, ank-
siyete ve benlik imaj ı  ölçümleri aras ındaki ili ş ki 
üzerinde durulacakt ır. Araş t ı rman ın özgünlüğ ü 
Türkiye'de yap ı lıyor oluşunun yan ı sıra böyle bir 
çalış mada benlik imaj ı  ölçümünü de kullanmas ı  ve 
bat ı lı  ülkelerde yaln ızca öğ rencilerle yap ı lmas ı nı n 
aksine, çal ış an ergenleri de ara ş tı rmaya dahil ede-
bilmesidir. 

YÖNTEM 

Örneklem: Ara ş t ırma Orneklemi 1167 i şeği_ve_ 
10 _55:oğ rendolınakiizer e‘2222 erg eni karamak:- 

J,9dır. Örneklemin tümüpsikiYaTriye ba şvurmam ış  
normal ergenlerden olu şmuş tur. Çal ış an ergenler,  
Ankara'da Ostim ve Siteler'deki ç ı raklik eğ itim 
merkezlerinden, küçük ve orta ölçekli i şyerlerinden 
yar ı  tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmi ş lerdir. 
Çalış an grupta 830 erkek, 336 k ız vard ır,(Bir ki ş i 
cinsiyetini belirtmemi ş tir). Öğ renciler ise çal ış an-
lar ile sosyo ekonomik düzey aç ı sından uygunluk 
gösterecek şekilde belirlenmiş  semt okullar ından se-
çilmiş tir. Öğ renci grubunda 490 erkek, 559 k ız bu-
lunmaktad ır (Alt ı  ki ş i cinsiyetini belirtmerni ş tir). 

Veri Toplama Araçlar ı : 
A. Offer Benlik İ maj ı  Ölçeğ i: 1962 y ı lı nda Of-

fer ve ark. tarafından geliş tirilmiş  ve normal ergen-
lik özelliklerini saptama amac ı  taşı yan bu ölçek 
Türkiyenin de dahil oldu ğu çeaş itli ülkelerde kul-
lan ı lmış  ve uluslararas ı  geçerliliğ i olduğu gösteril-
mi ş tir (Offer, 1988). 99 sorudan olu şan bu ölçeğ in 
Türkiye'de geçerli ve güvenilir olarak kullan ı labi-
leceğ i gösterilmi ş tir (Özbay ve ark., 1991). Ölçek, 
benliğ in farkl ı  yönlerini ele alan 11 alt ölçekten 
oluşmaktad ır. Bu alt ölçekler şunlard ır: 1. Psiko-
patoloji, 2. Aile ili ş kileri, 3. Bireysel de ğ erler, 4. 
Dürtü kontrolü, 5. Cinsellik, 6. Duygusal ton, 7. 
Sosyal iliş kiler, 8. Uyum, 9. Beden imaj ı , 10. Ba-
şetme, 11. Meslek eğ itim amaçlar ı . Tüm alt ölçek 
puanlar ının toplanmas ıyla elde edilen Toplam pu-
an ın ergenin benlik imaj ını  yans ıttığı  kabul edil-
mektedir. 

B. Durumluk ve Sürekli Kayg ı  ölçeğ i: Spielberg 
ve ark. taraf ından 1970 yı lında gerçekle ş tirilen bu 
ölçek, kiş inin o anda yaşadığı  kaygıyı  ve kiş ilik 
özelliğ i olarak devaml ı  yaşadığı  kayğı yı  ortaya ç ı -
karmak amac ıyla kullanı lmaktad ır. Olçeğ in Türk-
çe'ye çevirisi ve güvenilirlik çal ış malar ı  Le Compte 
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ve Öner (1976) taraf ından geçerlilik çal ış malar ı  
Öner (1977) taraf ından yap ı lmış tı r. 

C. Beck Depresyon Envanteri: Depresyon ara ş -
t ırmalar ı nda en yayg ı n kullan ı lan (Beck ve ark., 
1961) bu ölçe ğ in Türkçe'ye uyarlanmas ı  ve geçer-
lilik çalış maları  Tegin (1980) taraf ından yap ı lmış tı r 

D. Anket: Örneklem grubunun i ş , okul, eğ itim 
durumu gibi özelliklerine ili ş kin sorular ı n yan ı s ıra 
iş e yada okula kar şı  tutumlar ı , aile yap ı sı  ve aile-
siyle ili ş kileri, bo ş  zaman değ erlendirme etkinlik-
leri, alkol-sigara kullan ım ı , "kafa bulmak" için 
herhangi bir madde kullan ıp kullanmad ığı yla 

sorular ı  da kapsamaktad ır. Bu ara ş t ırmada an-
ketteki şu soru temel al ınmış t ı r: 

Aş ağı daki maddelere al ış kanlığı nız var m ı ? Var-
sa hangisini ne s ı kl ı kla kullan ıyorsunuz? 

Sigara: 
Kullanm ıyorum. 
Günde yar ı m paketten az 
Yar ı m-bir paket 
Bir paketten çok 

Alkollü içki: 
Kullanm ı yorum 
Haftada 1 'den az 
Haftada 1-2 
Haftada 3-4 
Hergün 

"Kafa bulmak için" herhangi bir şey kullanıyor-
musunuz? 

Kullan ıyorum-Kullanm ı yorum 

Kullan ı yorsan ız Belirtiniz: 

Verilerin Toplanmas ı : Ölçekler ve anket ö ğ ren-
cilere ve ç ı rakl ı k eğ itim merkezi gruplar ına s ı nı f-
lar ı nda toplu halde uygulanm ış t ı r. I ş yeri 
uygulamalar ı nda ise, işyerine gidilerek anketler uy-
gulanm ış t ı r. Uygulama s ı ras ı nda gençlerden kim-
likleri ile ilgili bilgi al ınamam ış t ır. 

Verilerin analizi: Araş t ı rmada yukar ı da belirti-
len ölçek puanlar ı nı n çal ış an ve öğ renci ergenler-
de, sigara, alkollü içki ve "kafa bulmak" için 
herhangi bir madde kullanma aç ı s ı ndan ne denli 
farkl ı  olduğuna bak ı lmış t ı r. Bu nedenle önce siga-
ra, alkol ve "kafa bulma" de ğ iş kenleri aç ı sından 
dört ölçeğ in toplam puanlar ı  alınm ış , çal ış an ve öğ -
renci gruplar ı ndaki farkl ı lı klar ı n anlaml ı  olup ol-
mad ığı  incelenmi ş tir. Ayr ıca Offer Benlik İ maj ı  
Ölçeğ inin alt ölçeklerinde de gruplararas ı  ve grup 
içi kar şı laş t ı rmalar yap ı larak değ i ş kenlerin ölçek 
puanlar ı  üzerindeki etkisi ara ş t ı r ı lmış , bu amaçla 
t-testi ve varyans analizi istatistiksel tekniklerinden 
yararlan ı lmış t ı r. 

Özbay, Göka, Akta ş, Öztürk, Şahin, 
Güngör, Ayba ş, Hınçal 

BULGULAR 

Hem öğ renci grubunda, hem çal ış an grupta an-
ketin yukarıda belirtilen madde kullan ımıyla ilgili 
sorusuna değ iş ik yanıt verme oranlar ı  bulun-
muş tur. 

Sigara ile ilgili olarak ö ğ rencilerin 177'si yan ıt 
vermemi ş tir. Yan ı t verenlerden 785'i (yakla şı k 
%92) sigara kullan ımadığı nı  belirtirken, 93'ü (yak-
laşı k %8'i) sigara kullandığı nı  söylemiş tir. Sigara 
kullanan öğ rencilerin ise 69'u (yakla şı k %76) an-
cak günde yar ım paketten az sigara kulland ığı nı  be-
lirtmiş tir. Günde 1/2-1 paket aras ı  sigara kullanan 
öğ renci say ı s ı  yaln ızca 7'dir. 

Sigara ile ilgili olarak, çal ış an gençlerin 33'ü ya-
nıt vermemi ş tir. Yanıt verenlerden 828'i (yakla şı k 
%72) sigara kullanmad ığı nı  belirtirken, 306's ı  (yak-
laşı k %28) sigara kulland ığı nı  söylemiş tir. Sigara 
kullanan çalış an gençlerin 182'si (yakla şı k %59) 
günde yar ım paketten az, 103'ü (yakla şı k %34) 
1/2-1 paket aras ı  sigara kulland ığı nı  belirtmiş tir. 
21 çal ış an genç (yaklaşı k %7) ise günde bir paket-
ten fazla sigara kulland ığı nı  söylemi ş tir. 

Alkol ile ilgili olarak öğ rencilerin 189'u yan ıt ver-
memiş tir. Yan ıt verenlerin 816's ı  (yaklaşı k %95) 
alkollü içki kullanmadığı nı  belirtirken, 40'1 (yak-
laşı k %5) alkollü içki  kullandığı nı  söylemiş tir. Al-
kollü içki kullananlar ın büyük bir bölümü (36 
tanesi) haftada birden az alkollü içki kulland ığı nı , 
ancak 4 tanesi haftada 1-2 kere alkollü içki kullan-
dığı nı  söylemi ş tir. Haftada 3-4 kere ya da hergün 
alkollü içki kulland ığı n ı  belirten öğ renci olma-
mış t ır. 

Alkol ile ilgili olarak çal ış an gençlerin 49'u ya-
n ı t vermemi ş tir. Yan ıt verenlerin 1010'u (yakla şı k 
crio 91) alkollü içki kullanmad ığı n ı  belirtirken 108'i 
(yaklaşı k %9) alkollü içki kullandığı nı  söylemiş tir. 
Alkollü içki kullanan çalış an gençlerin yar ı sından 
fazlas ı  (63 tane) haftada birden az alkollü içki kul-
landığı n ı , 34'ü haftada 1-2 kere, 1 l'i haftada 3-4 
kere alkollü içki kulland ığı nı  belirtmi ş tir. Hergün 
alkollü içki kullanan çal ış an gence bu örneklemde 
rastlanmam ış t ır. 
"Kafa bulma" ile ilgili olarak öğ rencilerin 111'i ya-
n ı t vermemi ş tir. Yan ıt verenlerin 908'i (yakla şı k 
%97) "kafa bulmak" için herhangi bir madde kul-
lanmad ı klar ı nı  belirtirken ancak 36's ı  (Yaklaşı k 
%3) bir madde kulland ı klarını  söylemi ş lerdir. Ça-
lış an gençlerin ise 10'u bu soruya yan ıt vermemi ş -
tir. Yan ıt veren çal ış an gençlerin 1130'u (yakla şı k 
%99) "kafa bulmak" amac ıyla hiçbir madde kul-
lanmadığı nı  belirtirken, kulland ığı n ı  söyleyen ça-
lış an genç say ı s ı  27'dir. 

Tüm örneklem toplam ı  için elde edilen kullan-
ma oranlar ı  ise deneklerin ortalama %17'sinin si-
gara, %6.7'sinin alkol, %2.9'unun "kafa bulmak" 
için herhangi bir madde kulland ı kları  şeklinde-
dir."Kafa bulmak" için kullan ılan maddenin 
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Tablo I: Çalış an ve öğ renci ergen grupların ın ölçek puanları= sigara, alkol ve madde kullanım ı  açısından karşı laş tırı lması . 

Beck 

Sigara 
Öğ renci 

Var 	Yok 	Var 
18.53* 	14.38* 	15.54 

İş çi 

Yok 
14.73 

Alkol 
Öğ renci 

Var 	Yok 	Var 
15.20 	14.51 	19.24* 

İş çi 

Yok 
15.22* 

Madde  
Öğ renci 	İş çi 

Var 	Yok 	Var 	Yok 
14.77 	13.47 	19.14 	15.37 

< 

ce. 	11  
7c■ 

`2: 

Durumluk Kayg ı  44.94 43.88 43.83* 40.74* 44.11 43.02 44.06 41.02 42.85 44.30 43.62 41.22 k".  S 
Sürekli Kayg ı  50.56 50.58 53.16 50.08 50.75 50.77 52.22 50.19 50.38 50.74 52.92* 50.11* 
Offer Toplam 268.69* 261.53* 276.82 264.86 268.02 262.30 275.00 264.79 267.58 262.81 287.11* 265.68* 
Psikopatoloji 26.77 28.63 29.82 27.69 27.97 28.67 29.74 27.78 29.33 28.72 32.11* 27.85* 
Aile Ili ş kileri 51.33* 45.72* 49.57* 46.17* 50.13 46.05 50.04 46.38 50.11 46.08 49.03* 46.69* 
Bireysel Değ erler 12.19 11.84 14.96 13.95 12.26 11.81 15.84 13.89 11.91 11.91 14.81 14.11 
Dürtü Kontrolü 20.85 20.60 21.59 20.16 21.47 20.64 20.90 20.21 20.75 19.41 22.28 20.22 
Cinsellik 21.47* 28.46* 25.56 27.00 22.49 28.27 25.33 26.89 26.30 28.16 26.77 26.71 
Duygusal Ton 26.79 25.67 27.86* 24.72* 26.81 25.83 27.09 25.08 25.58 25.97 30.11* 25.13* 
Sosyal ili ş kiler 22.86 23.46 24.57 24.00 22.15 23.52 25.10 23.92 25.58 25.97 25.96 23.96 
Uyum 22.86 23.46 31.02 30.30 22.15 23.52 30.12 30.58 23.60 22.88 31.74 30.67 ö. 
Beden İ maj ı  26.46 27.55 23.15 22.00 27.05 27.69 22.96 21.96 27.08 27.72 25.25* 22.02* 
Başetme 23.13 23.00 11.81 11.52 21.44 23.05 12.63 11.40 21.66 23.07 12.04 11.48 
Mesleki İ lgi 11.05 11.44 17.17 16.80 11.04 11.52 17.80 16.67 11.50 11.75 11.96 16.83 C51' 
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niteliğ i konusunda yapış tırıcı  kullandığı nı  söyleyen 
iki çal ış an genç d ışı nda bilgi al ı namamış t ır. 

Örneklemimizdeki madde kullan ım oranlar ının 
bu denli dü ş üklüğü istatistiksel kar şı laş tırmalar ın 
sağ l ı kl ı lığı  aç ı s ından sorunlar yaratm ış t ır. Bu ne-
denle yaş  gruplar ı , cinsiyet ayır ımı , kullanılan mad-
de miktarı  gibi ara değ işkenler çoğu kere gözönüne 
al ı nmayarak, sigara, alkol ve madde kullan ımı  ge-
nelde kullanan ve kullanmayan ö ğ renci ve çal ış an 
gençleri ölçeklerdeki sonuçlarla kar şı laş t ırarak de-
ğ erlendirme yoluna gidilmi ş tir. Bu değ erlendirme 
sonuçlar ı  Tablo 1 'de görülmektedir. Madde kul-
lan ı m miktar ı n ı n sonuçlar ı  etkileyebildi ğ i kimi du-
rumlar ayr ı ca belirtilecektir. 

Tablodaki sonuçlar incelendiğ inde: 
a) Sigara kullanma yönünden: Sigara kullanan 

öğ rencilerin, kullanmayan ö ğ rencilere göre Beck 
Depresyon Envanteri ve Offer Benlik İ maj ı  ölçe-
ğ inin toplam puanlar ı  yönünden anlaml ı  düzeyde 
olumsuz puanlar ald ı klar ı  saptanm ış t ı r. Yine Of-
fer Ölçeğ inin Aile Iliş kileri alt testinde, sigara kul-
lanan öğ renciler, anlaml ı  düzeyde olumsuz puanlar 
alm ış lard ı r. Ancak ilginç olarak Cinsellik alt tes-
tinde sigara içen öğ rencilerin, içmeyenlere göre da-
ha olumlu cinsel tutum puanlar ı  ald ı klar ı  
görülmektedir. Kayg ı  ölçekleri ve diğ er Offer alt 
testleri yönünden sigara içen ve içmeyen ö ğ renci-
ler aras ı nda anlaml ı  bir fark bulunmam ış t ı r. 

Sigara kullanan çal ış an gençlerin, kullanmayan-
lara göre ö ğ rencilerden farkl ı  olarak Beck Depres-
yon Envanteri ve Toplam Offer puanlar ı  
bak ı m ı ndan olumsuz puanlar ı  anlaml ı  düzeyde de-
ğ ildir. Ancak aile ili ş kileri puanlar ı , öğ rencilerde 
olduğ u gibi çal ış an gençlerde de sigara içenlerde an-
laml ı  düzeyde olumsuzdur. Sigara kullanan çal ış an 
gençlerde ayr ı ca Duygusal Ton alt testinde de kul-
lanmayanlara göre anlaml ı  ölçüde olumsuzdur. Yi-
ne sigara kullanan çal ış an gençlerde Durumluk 
Kayg ı  Ölçeğ i puanlar ı  kullanmayanlara . göre an- 
laml ı  ölçüde olumsuzdur. Sürekli Kayg ı  ölçeğ i pu-
anlar ı  ise günde bir paketten fazla sigara içen 
çal ış an gençlerde anlaml ı  ölçüde olumsuzdur. Du-
rumluk ve Sürekli Kayg ı  Ölçeğ i puanlar ı  öğ renci-
lerde ilginç bir durum sergilemektedir. Yanl ızca 
günde yar ı m paketten az sigara içen ö ğ rencilerin, 
hem Durumluk hem Sürekli kayg ı  puanlar ı  sigara 
içmeyenlerden anlaml ı  ölçüde olumsuzdur. 

b) Alkollü içki kullanma yönünden: Alkollü iç-
ki kullanan öğ rencilerle kullanmayan ö ğ renciler 
aras ı nda ara ş t ı rmadaki hiçbir ölçe ğ in puanlar ında 
anlaml ı  bir farkl ı l ı k görülmemektedir. Alkollü içki 
kullanan çal ış an gençlerde ise yanl ızca Beck puan-
lar ı  kullanmayanlara göre anlaml ı  ölçüde olumsuz-
dur. Yine haftada 3-4 kere alkollü içki kullanan 
çal ış an gençlerin Offer Uyum ve Ba şetme alt test-
lerinde kullanmayanlara göre anlaml ı  ölçüde olum-
suz puanlar ald ı klar ı  saptanm ış t ı r. 

c) "Kafa bulmak" için herhangi bir madde kul-
lanma yönünden: Alkollü içki kullanmada oldu ğu 
gibi "kafa bulmak" için herhangi bir madde kul-
lanmada da öğ renciler açı sından kullananlar ve kul-
lanmayanlar aras ında hiçbir ölçekte anlaml ı  farka 
rastlanmamaktad ır. Oysa çal ış an gençlerde "kafa 
bulmak" için herhangi bir madde kullananlar ı  Sü-
rekli Kayg ı  Ölçeğ i ve Toplam Offer Benlik İ maj ı  
Ölçeğ i puanları  aç ı sından, kullanmayanlara göre 
anlamlı  ölçüde olumsuz puanlar alm ış lard ır. Yine 
bu grupta Offer,; Psikopatoloji, Aile Ili şkileri, Bi-
reysel Değerler, Duygusal Ton, Beden İmaj ı  alt öl-
çeklerinde de anlaml ı  ölçüde kullananlarda 
olumsuzluk vard ı r. 

TARTIŞMA 

Özellikle sigara olmak üzere. alkollü içki ve si-
gara kullanma oran ını n ç_alış an ergenlerde daha s ı k 
görülmesinin yan ıs ıra bu ara ş t ırmanın en önemli 
bulgular ından birinin örneklemimizdeki ergenlerin 
bat ı l ı  ülkelerdeki verilerle kar şı laş tı rı ldığı nda çok 
düşük oranlarda madde kullan ım ı na başvurmala-
r ı  olduğ u söylenebilir. 1990 Temmuz ay ında yap ı -
lan bir Gallup ara ş t ı rmas ı nda Amerika'l ı  
yeti ş kinlerin %27'sinin sigara içtikleri bulunmu ş -
tur (Glass 1990). Ülkemizdeki Jekisalışanlerde ise 
bu oran %28'dir.  Buradan bir halk sa ğ lığı  sorunu 
olan sigaraya kar şı , daha çok risk alt ında çal ış an 
gençleri hedef alan bir mücadele program ı  sürdü-
rülmesinin gerektiğ i sonucunu ç ıkarabiliriz. Özel-
likle öğ rencilerde yan ıt vermeme oranlann ın yüksek 
oluşundan, madde kullan ımı  sorununda aç ık olun-
mas ına karşı , gençlerimizde henüz bir direnç oldu-
ğu, bu direnç hesaba kat ı ldığı nda ulaş tığı mız 
sonuçlara göre gerçek madde kullan ım oranlar ın-
da bir miktar daha art ış  olacağı  söylenebilir. An-
cak her ne olursa olsun, örne ğ in Polonya'da 
öğ rencilerin erkeklerde %43, k ızlarda %39 oran ın-
da alkol kötü kullan ımı  gösterdikleri (Engs ve ark., 
1991), A.B.D.'de 1987 y ı lı  taramas ında öğ rencile-
rin %57'sinin zararl ı  bir ilac ı  denedikleri gözönü-
ne al ı nd ığı nda (Bukstein ve ark., 1989) 
sonuçlar ımı zın olumlu niteliğ i ortaya ç ı kar. 

Sigara içme oran ıyla depresif belirtilerin ş iddeti 
aras ında doğ rusal bir orant ı  olduğunu; sigara b ı -
rak ı ldığı nda depresyon görülme oranlar ının düş tü-
ğ ünü ileri süren yay ı nlar vard ır (Anda ve ark., 
1990; Glassman ve ark., 1990). Ara ş tırmamızda öğ -
renci gençlerde sigara ile depresyon aras ındaki bağ -
lant ı  doğ rulanmaktad ır. Ancak çal ış an gençlerde 
sigara ile depresyon yerine durumluk kayg ı  aras ı n-
da bir bağ  olduğ u görülmektedir. Yine öğ renciler-
de günde yar ı m paketten az sigara içme ile 
durumluk ve sürekli kayg ı  aras ında bir bağ  olmas ı  
dikkati çekmektedir. Ilginç olarak, çal ış an gençler-
de depresyon ile alkollü içki kullanma aras ında bir 
ilişki görülmektedir. "Self medikasyon" hipotezine 
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göre bakt ığı mızda, ülkemizde ö ğ rencilerin depre-
sif belirtileriyle, i şçilerin ise anksiyeteleri ile ba ş e-
debilmek için sigara içtikleri söylenebilir. Yine 
literatürde, depresyon ile alkollü içki kullan ımı  ara-
s ı ndaki ili ş kiye i ş aret edilmektedir (Bukstein ve 
ark., 1989). Bu, ülkemizde daha ziyade çal ış an 
gençler için doğ rudur. Öğ renci ve çal ış an gençler 
aras ı ndaki sözkonusu fark ın nereden kaynaklan-
d ığı , kültürel etkenlerde, ö ğ renci ve i şçi subkültür-
lerindeki öğ renmelerle k ısmen aç ı klanabilir. 

Öğ renci gençlerde alkol kullan ımı  ve madde kul-
lan ı m ı n ı n ölçeklerde anlaml ı  düzeyde olumsuz et-
ki göstermemesi, ö ğ rencilerde alkole ve maddeye 
yönelmenin psikopatolojiden de ğ il de deneme, me-
rak gibi durumlardan kaynakland ığı  şeklinde yor-
danabilir. Çalış an gençlerde ise her madde kullan ım 
biçiminin mutlaka en az bir ölçekte olumsuz yük-
selmeye yol açmas ı , çal ış an gençlerde herhangi bir 
maddeye yönelmede psikopotolojinin daha çok rol 
oynamas ı ndan olabilir. Bu yönüyle bak ı ld ığı nda, 
öğ rencilerde psikopatolojiye gönderme yap ı labi-
lecek madde kullan ı m ı n ın özellikle sigara olduğ u 
ortaya ç ı kar. Çünkü, öğ renci gençlerde sigara iç-
mek Beck Depresyon Envanterinde oldu ğu kadar 
Offer Toplam puanlar ında da anlaml ı  düzeyde 
olumsuz bir yükselmeye neden olmu ş tur. 
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