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Özet: Bu çalışmada intihar Düşüncesi üzerine 
bir özdeğerlendirme aracının geliştirilmesi amaç
lanmıştır, hem üretme aşamasından itibaren ayrın
tılı bir süreç izlenmiş ve ölçeğin psikometrik özellik
leri incelenmiştir. Yapılan analizler ölçeğin en son 
formunun test-tekrar test güvenirliğinin 0.85 iç tu
tarlılığının .94 olduğunu göstermektedir, ölçeğin 
Beck Depresyon ölçeği ve Beck Umutsuzluk ölçeği 
ile korelasyonu sırasıyla .84 ve .84 dür. 

Toplumumuzda tamamlanan intiharlar oldukça 
düşük olup, yılda 100.000 de 2 gibi bir oranda ol
duğu bildirilmektedir (DİE, 1991). Ülkemizde bu 
alanda sağlıklı istatistiklerin varlığından söz etmek 
zordur ve rakamlar büyük olasılıkla gerçek rakam
ları yansıtmamaktadır, istatistiklere yansımayan 
vakalar ve ayrıca özellikle girişimler dikkate alındı
ğında intihar davranışının bilinenden daha yaygın 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ülke ge
nelinde olan bu rakam büyük şehirlerde daha yük
sek değerler almakta, yaşanan toplumsal değişim
lerle birlikte bu oranların yükselme eğiliminde 
olduğu dikkati çekmektedir (Sayıl ve ark., 1992). 
insan hayatını tehdit eden böyle ciddi yaygın bir 
sorun için toplumda risk gruplarının saptanması 
gerekmektedir. Bilindiği gibi bu gereklilikten hare
ketle yapılan pekçok çalışma da vardır. Bu çalış
malar yaş, cinsiyet, medeni durum, sosyo
ekonomik durum, ailevi yüklülük, psikiyatrik bozuk-
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luklar, mevsimsel değişimler gibi değişkenleri dik
kate alır (Anis ve ark., 1993; Blumenthal, 1990; 
Cross ve Hirschfeld, 1989; Masterton, 1991). Bu 
değişkenlerin dışında başka değişkenleri de dikka
te alan çalışmalar vardır. Bu çalışmalardan bazıları 
da intihar ve intihar girişimlerini yordayan en önem
li değişkenlerden birinin intihar düşüncesi olduğu 
ve intihar girişiminde bulunan kişilerin bu fikirlerini 
açık yada üstü örtülü bir biçimde çevrelerine ilettik
lerini göstermektedir. Ayrıca intihar düşüncesinin, 
normal popülasyonda sanıldığından daha sık oldu
ğu da bilinmektedir (Meehan ve ark. 1992). 

AMAÇ 

Bu çalışma, "İntihar Düşüncesini ölçebilen pra
tik bir araç geliştirmek ve bu aracın psikometrik 
özelliklerini incelemek üzere planlanmıştır. 

YÖNTEM 

İTEM ÜRETME: 1 psikiyatrist ve bu alanda çalı
şan 1 pratisyen hekim, 4 psikolog tarafından 60 
item üretildi, itemler bir klinik görüşmede hastanın 
intihar düşüncesini anlamak üzere yöneltilebilecek 
sorulara dayanarak oluşturuldu. Ölçeğin en son for
mundan birkaç item örneği bir fikir vermesi açısın
dan aşağıya çıkarılmıştır: 

"Sorunlarımın çözümsüz olduğunu düşünüyo
rum" 

"Rüyalarımda ölümle uğraşıyorum" 
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"Zaman zaman kendimi öldürme konusunda 
karşı konulmaz bir istek duyuyorum" 

"Ölsem yakınlarımın üzülmeyeceğini düşünüyo
rum" 

"Kendini öldürmenin bir çözüm yolu olmadığını 
düşünüyorum" 

"Ölümden korkarım" 

"Herhangi bir nedenle ölsem yakınlarım ve ar
kadaşlarım çok üzülürdü" 

"Hayatı seviyorum" 

"İntiharın dini inançlarıma aykırı olması umu
rumda değil" 

İTEM SEÇİMİ: 50 item cümle yapısı, içerik, 
biçim, anlaşılabilirlik, aynılık, benzerlik açısından 
aynı ekip tarafından gözden geçirildi 20 item elen
di. 30 item verilen cevaplar açısından doğru, yanlış 
şeklinde düzenlendi ve sıralandı. 

İTEM ANALİZİ: Krize Müdahale Merkezine baş
vuran 25, herhangi bir şikayeti olmayan 15 kişi ve 
intihar girişiminde bulunan 17 kişi bu formu cevap
ladı. Yapılan analiz sonucunda item test korelasyo
nu 0.3'ün altında kalan "işlerin kötü gitmesinden 
ben sorumluyum", "Gazete ve televizyonda ölüm 
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ve intihar haberleri özellikle dikkatimi çekiyor", 
"Başkalarına zarar vermekten korkuyorum" şeklin
de hazırlanmış 3 soru çıkarıldı. 27 soruluk form ha
zırlandı. 

GÜVENİRLİK: Test-tekrar test güvenirliğine ve 
iç tutarlığına bakıldı. Test-tekrar test güvenirliği 
0.85, Kuder Richardson formülüne göre iç tutarlık 
katsayısı 0.94 bulundu. 

GEÇERLİK: intihar düşüncesinin depresyon ve 
umutsuzlukla korelasyonundan yola çıkarak Beck 
Depresyon ölçeği (BDÖ) ve Beck Umutsuzluk Öl
çeği (BUÖ) ile korelasyonlarına bakıldı.BDI ile ko
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0.84 (P=0.001) bulundu. 

TARTIŞMA 

Yapılan bu çalışma küçük çaplı bir çalışma ol
makla birlikte ölçeğin, psikometrik özellikleri dikka
te alındığında bu araştırmanın sınırlılıkları içinde öl
çeğin geçerli ve güvenilir olduğu görüldü. Bu 
sonuçlar ölçeğin psikometrik özellikleri açısından 
daha geniş gruplar üzerinde tekrar edilmeye değer 
olduğunu göstermektedir. Ancak ölçeğin geçerli 
olup olmadığını daha iyi anlamak için daha geniş 
bir örneklemle faktör yapısının incelenmesi ve pa
ralel ölçek geçerliği yapılması düşünülmektedir. 

Cooper, A M , Güze, (eds) Revısed Ed Basic Books Cilt 3, 
Bolüm 20, s 1-15 

Masterton, G (1991) Monthly and seasonal vanatıon in 
parasuıcıde A sex dıfference Br J Psychıatry, 158 155-157 

Meehan, P J , Lamb, J A , Saltzman, L E , O'Caroll, P W 
(1992) Attempted suıcıde among young adults Progress tovrard 
a meanıngfull estımate of prevalence Am J Psychıatry, 
149 41-44 

Sayıl, I, Oral, A, Güney, S , Ayhan, N, Ayhan, Ö, 
Devrimci, H (1992) Ankara'da intihar girişimleri uzenne bir 
çalışma Kriz Dergisi 1 (2) 56-61 

234 


