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ÖZET 
Amaç: Duygusal şemaların bilişsel-davranışcı terapi (BDT) sürecinde terapotik
değişime direncle yakın ilişkili olduğu one sur̈ülmüş ve ozellikle anksiyete
bozukluklarında işlevsel olmayan duygusal şemaların terapiye direncteki rolu ̈
vurgulanmıştır. Bu bağlamda terapi sürecinde değişime direnç gösterdiği iyi bilinen
alkol bağımlısı olguların işlevsel olmayan emosyonel şemalarının açığa çıkarılması
önemli olabilir. Dolayısı ile bu çalışmada, alkol bağımlılığı tanısı alan hastalarda işlevsel
olmayan emosyonel şemaları saptamayı ve bazı klinik özelliklerle şemalar arasındaki
ilişkileri incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmaya 2005-2009 yılları arasında DSM-IV’e göre alkol bağımlılığı
tanısı almış ve yoksunluk tedavisi için yatırılmış 60 hasta ile yaş, cinsiyet ve eğitim
duz̈eyleri ile uyumlu 40 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. İki gruba disfonksiyonel şema
aktivasyonlarını belirlemek için Leahy Emosyonel Şema Ölçeği, Alkol İsteği İle İlgili
İnançlar Ölçeği, relaps riskini belirlemek için Relaps Öngörme Ölçeği, Beck
Depresyon Envanteri ve Beck Anksiyete Envanteri uygulandı.     
Bulgular: Alkol bağımlısı olguların “Suçluluk”, “Ruminasyon”, “Suçlama”,
“Duygulara Yalın Bakış” ve “Sur̈eklilik” emosyonel alt şema puanlarından anlamlı
olarak daha yuk̈sek puan aldıkları bulundu . Diğer yandan “Anlaşılırlık”, “Uzlaşı”,
“Kontrol Edilemezlik” ve “Duyguları Kabullenme” emosyonel alt şema puanlarından
ise anlamlı olarak kontrol grubundan daha duş̈uk̈ puan aldıkları saptandı. Alkol inanç
ölçeği puanlarının anlaşılırlık, suçluluk ve suçlama ile anlamlı ilişkili olduğu bulundu.
Ayrıca bazı emosyonel şema alanlarının depresyon, anksiyete duz̈eyleri ve relaps
olasılığı ölçek skorları ile anlamlı ilişkileri olduğu bulundu.
Sonuç: Çalışmamız alkol bağımlısı bireylerin sağlıklı bireylerden farklı bazı uyum
bozucu duygusal şema alanlarına sahip olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca alkol
bağımlısı bireylerde bazı emosyonel şema alanlarının alkol ile ilgili inançlarla,
depresyon, anksiyete duz̈eyleri ve relaps olasılığı ölçek skorları ile ilişkili olması
dikkate değer görun̈mektedir. Bu alanda yapılacak geniş örneklemli, ileriye dönuk̈
ve tedavi odaklı çalışmalar alkol bağımlılığının etyolojisi ve tedavisine anlamlı
katkılar sağlayabilir. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 286-293)
Anah tar ke li me ler: Emosyonel şema, alkol bağımlılığı, relaps, depresyon,
anksiyete

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

ABS TRACT
Background:The emotional schemes were closely linked to the resistance to
change during cognitive behavioral therapy and emphasized the role of
dysfunctional schemes in the resistance to therapy, particularly in anxiety
disorders. In this regard, it may be important to clarify the emotional schemes of
patients with alcohol dependence who are well-known for their resistance to
therapy. Thus, we aimed to determine the dysfunctional emotional schemes and
to investigate the relationships between schemas and some clinical features in
patients with alcohol dependence.
Methods: Sixty patients diagnosed as having alcohol dependence according to
the DSM-IV and admitted to inpatient clinic between 2005-2009 for the treatment
of withdrawal and 30 age-, gender-, and education-matched healthy volunteers
were included in the study. The Leahy Emotional Schema Scale for determination
of dysfunctional schema, the Scale of Beliefs About Alcohol Request, Relapse
Prediction Scale for determination of risk of relapse, as well as the Beck
Depression Inventory and the Beck Anxiety Inventory were used. 
Results: Alcohol-dependent patients scored significantly higher than the control
group on "Guilt", "Rumination", "Blame", "Simplistic View of Emotion" and "Duration"
emotional sub-schemas. On the other hand, the scores of “Comprehensibility ",
"Consensus", "Uncontrollability" and "Feelings of Acceptance" emotional
subschemas were found to be significantly lower than those in the control group.
Significant associations were observed between the scores of Scale of Beliefs
about Alcohol Request and Comprehensibility, Guilty and Blame. In addition, there
were significant associations between depression and anxiety severity, Relapse
Prediction Scale and some emotional scheme dimensions. 
Conclusion: Our study indicates that individuals with alcohol dependence have some
different maladaptive schemas from healthy controls. In addition, the presence of
significant associations between some emotional schemas and depression and
anxiety levels, the scores of Relapse Prediction Scale and Scale of Beliefs about
Alcohol Request seems to be important. Future prospective and larger sample studies
focused on the treatment of addiction in this area may provide meaningful
contributions to the etiology and treatment of alcohol dependence. (Arc hi ves of Neu -
ropsy chi atry 2012; 49: 286-293) 
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Giriş 

Son yıllarda bağımlılık etiyolojisi ve tedavisinde biyolojik ve
dinamik açıklamaların u ̈stu ̈nlu ̈ğu ̈nu ̈n yerini bilişsel-davranışçı
kuram ve yaklaşımlara bıraktığı görul̈mektedir. Bilişsel kuram, alkol
kullanımına yatkınlık yaratan bazı özel inançlar olduğunu ileri sur̈er.
Bu inançlar görece rijit kognitif yapılardır ve bazı disfonksiyonel
şemalardan köken alır. Bilişsel modele göre alkolu ̈ hatırlatan içsel
ya da dışsal uyaranlar ya da çeşitli yaşam stresörleri ile ilişkili
yüksek riskli durumlarda bu inançlar aktive olur. Bu aktivasyon
sonucu ortaya çıkan otomatik duş̈ünceler alkol isteğine neden olur
ve bu istek inançların guç̈lenmesinde rol oynar (1,2,3,4,5). Diğer
yandan özellikle duş̈uk̈ engellenme eşiği ve olumsuz duygulara
dayanıksızlığın bağımlılığın oluşumu ve sur̈mesinde önemli bir etken
olduğu öne sürülmektedir. Bu ise daha çok emosyonların nasıl
değerlendirildiği ve başa çıkıldığı ile ilgilidir (6,7).

Bilişsel davranışçı terapiler alanının önde gelen teorisyen ve
araştırmacılarından biri olan Robert Leahy, bir duyguya yanıt olarak
kişinin hangi başa çıkma stratejilerini kullandığını ve duygusuna
karşı yaklaşımlarını duygusal şema kavramını kullanarak
çerçevelendirmiştir (6,8). Bu doğrultuda insanın duygularını nasıl
algıladığı, nasıl yorumladığı, onlarla nasıl başa çıktığına dair
tutumları ve inançları uz̈erine yoğunlaşan “Duygusal Şema Ölçeği”,
Leahy tarafından bu çalışmasında yayımlanmıştır. Leahy; duygusal
şemaları özellikle anksiyete bozukluklarında olmak üzere kişinin
bilişsel-davranışçı terapi sur̈ecinde gerçekleşecek olan terapotik
değişime olan direncin altında yatan nedenlerden biri olarak
görmektedir. Danışanlar duygularına yönelik işlevsel olmayan
şemalara sahip oldukları için maruziyet terapisi başta olmak uz̈ere
değişimi sağlayacak mu ̈dahalelere karşı isteksiz davranıyor
olabilirler. Leahy’e göre, danışanının duygusal şemalarının tespiti,
terapist için bir rehber görevi görecek ve terapist danışanlarının
duygularına bakışını daha net anlayabilecek, bu da terapi
sürecindeki terapist-danışan uyumunu artıracaktır (6,7,8,9).

Leahy’nin sözünu ̈ ettiği direnç konusu alkol bağımlılığında daha
da önem kazanmakta ve bu hasta grubuyla herhangi bir terapotik
ilişkiyi sürdur̈mek önemli zorluklar taşımaktadır. Bu zorlukların birisi
bu hastaların değişime karşı dirençleridir ve daha önce bahsedilen
duygusal duz̈enleme mekanizmasındaki aksaklık bu direncin bir
açıklayıcısı olabilir. Bununla birlikte emosyonel şema alanlarının
alkol bağımlısı olgularda sağlıklı bireylerden farklılık taşıyıp
taşımadığını ve klinik özelliklerle ne tür ilişkileri olduğunu araştıran
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu çalışmada
alkol bağımlılığı tanısı alan hastaların, sağlıklı kontrollerle
karşılaştırıldığında uyum bozucu emosyonel şemalara sahip olup
olmadıklarını, alkol kullanımı ile ilgili inanç duz̈eyleri, relaps olasılığı,
depresyon, anksiyete duz̈eyleri ve bazı klinik özellikler ile bu şemalar
arasındaki ilişkilerin saptanması amaçlandı. Alkol bağımlılığı tanısı
alan hastaların şema alanı ve şema puanlarının kontrol grubunun
puanlarından farklılık göstereceği ve alkol bağımlısı grupta alkolle
ilgili inançlar, relaps olasılığı, depresyon ve anksiyete düzeyleri ile de
ilişkili olacağı hipotez edilmiştir. 

Yöntem

Bu çalışma kesitsel desende bir çalışmadır. Çalışmaya Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde,
2005-2009 yılları arasında DSM-IV’e göre alkol bağımlılığı tanısı

almış ve yoksunluk tedavisi için yatırılmış hastalar dahil edilmiştir.
Bu dönem içinde yatırılmış tum̈ hastalara telefon yolu ile ulaşılmaya
çalışılmıştır. Ulaşılan hastalar arasından davetimizi kabul
edenlerden çalışmaya dahil edilme ölçuẗlerini karşılayan 60 hasta
ile yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri uyumlu 40 sağlıklı gönüllü dahil
edilmiştir. Sağlıklı gönu ̈llüler hastanemiz sağlık kuruluna
başvuranlar arasında çalışmaya alınma ölçuẗlerini karşılayanlardan
seçilmiştir. Çalışma yerel etik kurul tarafından onaylandı ve tüm
katılımcıların yazılı onamları alındı.

Çalışmaya alınma kriterleri SCID-I’e göre alkol bağımlılığı tanısı
almış olmak, en az 2 haftadır alkol almamak, yoksunluk tedavisi
bitmiş ve/veya herhangi bir benzodiazepin tur̈evi ilaç kullanmıyor
olmak, okuma yazma biliyor olmak, 18-65 yaş arasında olmak
şeklinde belirlendi. Çalışmadan dışlanma kriterleri ise alkol dışı bir
madde için bağımlılık tanı kriterlerini karşılamak, şizofreni ve/veya
mental retardasyon tanısı almış olmak, demans ve diğer organik
mental bozukluğun olması ve çalışmada kullanılan öz bildiri
ölçeklerini doldurmasına ve yapılandırılmış tanısal görüşmeleri
sur̈dur̈mesine engel olacak fiziksel hastalığının olması şekinde
belirlendi. Davetimizi kabul eden 81 hastadan 9’u komorbid madde
kullanımı, 4’ü 65 yaşından büyuk̈ olması nedeni ile, 2’si şizofreni
tanısı bulunması, 6’sı testlere cevap vermesini engelleyecek
komorbid fiziksel hastalığı nedeni ile çalışmaya dahil edilmedi.
Dolayısı ile 60 hasta ile çalışma yüruẗul̈du.̈ Sağlıklı kontrollerin
çalışmaya dahil edilme kriterleri ise alkol-madde kötüye kullanımı ve
bağımlılığı dahil herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olmaması, 18-65
yaş arasında olmak ve çalışmaya katılmaya engel olacak fiziksel
hastalığının olmaması olarak belirlendi.

Hastalar ve sağlıklıların tümuÿle yüz yuz̈e görüşul̈dü, çalışmada
kullanılan soru formu ve ölçekler de yuz̈ yuz̈e görüşme yoluyla
değerlendirildi. Eksen-I psikiyatrik bozuklukların tanılarını tespit
etmek ya da dışlamak için DSM-IV’e göre yapılandırılmış klinik
göruş̈me formu SCID-I kullanıldı. İki gruba, kişilere ait bilgi ve
demografik özelliklerin belirlenmesi için hazırlanmış olan
Sosyodemografik Veri Formu, disfonksiyonel şema aktivasyonlarını
belirlemek için Leahy Emosyonel Şema Ölçeği, Alkol İsteği İle İlgili
İnançlar Ölçeği, relaps riskini belirlemek için Relaps Öngörme
Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve Beck Anksiyete Envanteri
uygulandı.

Sosyodemografik Veri Formu
Tarafımızdan geliştirilen bu form deneklerin yaş, cinsiyet,

medeni durum, meslek, eğitim durumu, alkol-madde ve sigara
kullanımını sorgulayan sorulardan oluşmaktadır. 

DSM-IV TR Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Görüşme 
Formu (SCID-I/Klinik Versiyon)
Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından, 1994 yılında DSM-IV

Eksen-I bozuklukları için yapılandırılmış bir klinik görüşme ve major
DSM-IV Eksen-I tanılarının konması için geliştirilmiş, yarı
yapılandırılmış klinik göruş̈me ölçeğidir. Hem psikiyatri hem de genel
tıp hastalarına uygulanabilir. Dil ve tanı kapsamı ile çoğunlukla
erişkinler için kullanımı uygundur. Altı modülden oluşmaktadır.
Tur̈kiye için uyarlama ve guv̈enilirlik çalışmaları yapılmıştır (10,11).

Leahy Duygusal Şema Ölçeği
Robert L. Leahy tarafından geliştirilen ölçeğin orijinal adı “Leahy

Emotional Schema Scale (LESS)” şeklindedir (12). LDŞÖ’nun̈
içeriğini; kişinin duyguları hakkındaki inançlarını ve duygularıyla
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nasıl başa çıktıklarını belirlemeye yönelik ifadeler oluşturur. Özgun̈
form; toplam 50 maddeden ve her biri 2 ila 7 maddeden oluşan 14 alt
boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar şu şekildedir; Onaylanma
(Validation), Anlaşılırlık (Comprehensibility), Suçluluk (guilt),
Duygulara Yalın Şekilde bakış (Simplistic View of Emotion), Yüksek
Değerler (Higher Values), Kontrol Edilemezlik (Uncontrollability),
Hissizlik (Numbness), Akılcılık İsteği (Demand for Rationality),
Süreklilik (Duration), Uzlaşı (Consensus), Hisleri Kabullenme
(Acceptance of Feelings), Ruminasyon (Rumination), Dışavurum
(Expression), Suçlama (Blame). Denekler her bir maddedeki
ifadeleri okuduktan sonra bunun kendilerine ne kadar uyduğunu bir
(benim için hiç geçerli değil) ile altı (benim için çok geçerli) arasında
işaretlerler. Ölçeğin toplam puan skorlaması bulunmamakta, daha
ziyade alt boyutlardaki eğilimler dikkate alınmaktadır. Testin özgün
formunun geçerlik ve güvenirliği; anksiyete bozukluğu ve
depresyonu olan yetişkin psikiyatrik hasta örnekleminde çalışılarak
gösterilmiştir. Ölçek, başta bilişseldavranışçı terapiler olmak üzere
bireylerin tedavi sürecindeki terapötik değişimlerinin önun̈deki
duygusal engellerin ortaya çıkarılmasında kullanılabilecek
niteliktedir. Ölçeğin Tu ̈rkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması
yapılmıştır. Test-tekrar test gu ̈venirlik analizi ölçeğin Tu ̈rkiye
örneklemi için guv̈enilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
Korelasyon analizi ölçeğin iç geçerliliğinin yu ̈ksek olduğunu
göstermiştir (Cronbach alpha =0,86). LDŞÖ’nün Tur̈kçe formunun

duygulara yönelik şemaları ve tutumları değerlendirmek için yeterli
psikometrik özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır (13).

Beck Depresyon Envanteri
Beck tarafından geliştirilmiş bir ölçektir (14). Hastanın algıladığı

depresif belirtileri nicel olarak değerlendiren, depresyonda görul̈en
vejetatif, duygusal, bilişsel ve motivasyonel alanlarda ortaya çıkan
belirtileri ölçen 21 maddelik bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Her
belirti kategorisi dört maddeden oluşmuştur. Bireyden, her bir
kategorideki dört seçenekten kendisine en uygun olanı işaretlemesi
istenir. Her bir soru 0 ile 3 arasında bir puan almakta olup bu ölçekten
alınabilecek toplam puan 0 ile 63 arasında değişmektedir. Toplam
puanın yuk̈sekliği depresyonun şiddetini gösterir. BDÖ’nde 17 ve us̈tu ̈
puan alanların bir risk grubu oluşturabileceği öne sur̈ul̈muş̈tur̈.
Ülkemizde un̈iversite öğrencilerinde geçerlilik ve güvenilirlik
çalışmaları Hisli ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (15).

Beck Anksiyete Envanteri
Özgün formu 1988 yılında Beck ve arkadaşları tarafından

geliştirilen Beck Anksiyete Envanteri, bireyin yaşadığı anksiyete
belirtilerinin sıklığını belirlemeyi amaçlayan öz bildirime dayalı bir
ölçektir. Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ulusoy
tarafından 1993 yılında yapılmıştır. 21 maddeden oluşan ölçekte her
bir maddeye 0 ile 3 arasında (0=hiç ve 3= ciddi olmak uz̈ere) puan
verilir. Puan aralığı 0-63 olup, puanın yuk̈sekliği bireyin yaşadığı
anksiyetenin şiddetini gösterir (16,17). 

Alkol Kullanma İsteği İlgili İnançlar Anketi
Alkol Kullanma İsteği ile İlgili İnançlar anketi madde

bağımlılığındaki “craving” (aşırı istek) fenomeni hakkında inançları
değerlendiren özbildirime dayalı bir ankettir. Özgun̈ anketin bazı
soruları, sadece kokain kullanma isteğini değerlendirmek için
dizayn edildiğinden alkol için modifiye edildi.

28 maddenin her biri 1 ile 7 puanları arasında (yani; 1= tamamıyla
katılmıyorum ve 7 = tamamıyla katılıyorum) işaretlenir. CBQ’nun alkol
bağımlılığı için içsel geçerliliği yeterlidir (Cronbach alfa 0,94). Alkol
bağımlıları için madde-toplam puan bağıntıları 0,50 ile 0,84
arasındadır. Temel eleman analizleri bir ana faktöru ̈ gösterir.

CBQ’nun Türkçe versiyonu alkolik hastalarda alkol kullanma
isteği ile ilgili inançları değerlendirmede yeterli bir araçtır (18,19).

Relaps Ö ngörme Ö lçeği Özgun̈ formu 1992 yılında Wright ve
arkadaşları tarafından geliştirilen Relaps Öngörme Ölçeği, öz
bildirime dayalı bir ölçektir (20). Ölçek; belirli durumlarda madde
isteğinin derecesi ve madde kullanma olasılığını değerlendiren
50’şer ifadeden oluşmaktadır.

Hastalar bu ifadeleri okuyarak her birine 0 ile 4 arasında ( 0= hiç
ve 4=çok güçlü olmak üzere) puan verirler. Testin belirli bir kesme
puanı yoktur. Test puanlarındaki artışın relaps riskini öngörmede
belirleyici olabileceği duş̈ünul̈mektedir (21).

İstatistiksel Analiz
Verilerin analizi SPSS 16.0 paket programında yapıldı. Ölçümle

elde edilen özelliklerin normal dağılıma uygun dağılım gösterip
göstermediği Shapiro Wilk testiyle araştırıldı. Tanımlayıcı
istatistikler sürekli değişkenler için ortalama ± standart sapma (ss),
kategorik değişkenler için % olarak verildi. Bağımsız grupla arasında
ölçum̈le elde edilen özellikler yönun̈den farkın anlamlılığı, bağımsız
grup sayısı iki olduğunda Student’s t veya Mann Whitney U testiyle
bağımsız grup sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda ise Tek
Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) veya Kruskal Wallis

Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunun sosyodemografik ve klinik özellikleri

Sosyodemografik Özellikler                     Tanı
Alkol bağımlısı  Sağlıklı kontrol p

(N=60)      (N=40)

Yaş 43.6±4.68 42,43±3,82 0,190
Meslek Du ̈zenli işi yok 8 (13,3%) 4 (10,0%) 0,300

İşçi 33 (55,0%) 20 (50,0%)
Memur 16 (26,7%) 16 (40,0%)
Emekli 3 (5,0%) 0 (,0%)

Medeni durum
Evli 50 (83,3%) 40 (100,0%) 0,250
Ayrı yaşıyor 4 (6,7%) 0 (,0%)
Boşanmış 6 (10,0%) 0 (,0%)

Öğrenim durumu 
Ortaokul 32 (53,3%) 30 (75,0%)
Lise 11 (18,3%) 5 (12,5%)
Yuksek 2 (3,3%) 0 (,0%)

Ailede psikiyatrik
hastalık

Yok 38 (63,3%) 30 (75,0%) 0,157
Var 22 (36,7%) 10 (25,0%)

Suisid girişimi 
Yok 53 (88,3%) 40 (100,0%) 0,024*
Var 7 (11,7%) 0 (,0%)

Sosyoekonomik durum
500-1000 34 (56,7%) 22 (55,0%) 0,516
1000-3000 26 (43,3%) 18 (45,0%)
>3000 0(0%) 0 (0%)
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testiyle değerlendirildi. Kruskal Wallis test istatistiği sonucunun
anlamlı görul̈duğ̈ü yerlerde farka neden olan grubu belirlemek
amacıyla çoklu karşılaştırma testi kullanıldı. Kategorik
karşılaştırmalar için Ki-Kare veya Fisher testi kullanıldı. Sürekli
değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı doğrusal ilişkilerin
olup olmadığı Pearson korelasyon testleriyle değerlendirildi. p<0,05
için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Sosyodemografik veriler
Katılımcıların yaş ortalamalarına bakıldığında alkol bağımlısı

hastalarının ortalama yaşı 43,6±4,67 iken kontrol grubunun 42,2±3,82
idi. İki grubun yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
duz̈eyde fark saptanmadı (p=0,190). İki grubun “medeni durum”,
“mesleki durum” ve “öğrenim durumu” dağılımı açısından
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık göstermediği bulundu
(sırasıyla, p=0,250, p=0,300 ve p=0,137). 

Alkol bağımlısı hastaların 22’sinin (%36,7) ve kontrol grubundaki
10 katılımcının (%25) ailesinde en az bir psikiyatrik hastalığı olan
birey bulunduğu saptandı. Ailede psikiyatrik hastalık öyküsü varlığı
açısından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamadı (p=0,157).
Diğer yandan alkol bağımlısı hastaların 7’sinin (%11,7), en az bir kez
intihar girişiminde bulunduğu saptandı (Tablo 1). 

Katılımcıların alkol alımına ilişkin klinik, ailesel ve
sosyodemografik özelliklerine göre dağılımları
Katılımcılar alkole ilk başlama yaşları açısından

değerlendirildiğinde alkol bağımlısı hastalarda ortalama yaş

18,66±1,21 iken kontrol grubundaki bireylerin 18,80±1,24 olarak
bulundu. İki grubun alkole başlama yaşı ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı duz̈eyde fark saptanmadı (p=0,596).
almaya başladıkları ortalama yaş 27,65±1,92, alkol bağımlılığı için ilk
defa hastaneye yattıkları yaş ortalaması 36,75±2,82 olarak bulundu.
Hastaların ortalama yatış sayıları 2,08±1,12 olarak bulundu.
Katılımcılar birinci derece yakınlarında alkol kullanım öykus̈ü
açısından değerlendirildiğinde, alkol bağımlısı hasta grubunda 42
katılımcının (%70), kontrol grubunda ise 8 bireyin (%20) ailesinde
alkol kullanım öyküsü bulunduğu saptandı. 

Gruplar arasında ailede alkol kullanım öyku ̈sü açısından
istatistiksel anlamlı farklılık bulundu (p=0,003). Alkol bağımlısı hasta
grubunda 34 kişinin (%56,7), kontrol grubunda ise 20 kişinin(%50)
çocukluk çağında yaşadığı evde alkol kullanımı öykus̈ü olduğu
saptandı. Gruplar arasında çocukluk çağında yaşadığı evde alkol
kullanım öyküsü açısından anlamlı farklılık bulunamadı. (p=0,326).
Yine alkol bağımlısı hasta grubunda 13 katılımcının (%21,7) alkole
bağlı “blackout” nöbetleri yaşadığı, 27 hastanın (%45) ise alkol
kesilmesine bağlı en az bir nöbet öykus̈ü olduğu saptandı.

Katılımcılar alınan alkollü içki tipi açısından değerlendirildiğinde
alkol bağımlısı hasta grubunda 16 hastanın distile içkileri (%26,7), 10
hastanın mayalı içkileri (%16,7) ve 34 hastanın (%56,7) hem distile
hem de mayalı içkileri tercih ettiği bulundu. Kontrol grubunda
katılımcıların 10’unun distile içkileri (%25), 11’inin mayalı içkileri
(%27,5) ve 19’unun (%47,5) hem distile hem de mayalı içkileri tercih
ettiği saptandı. Gruplar arasında tercih edilen alkollu ̈ içki tipi
açısından anlamlı farklılık yoktu (p=0,417). Alınan günlük ortalama
alkol miktarı açısından değerlendirildiğinde alkol bağımlısı hasta

Tablo 2. Alkol bağımlıları ve kontrol grubunda alkol alımına ilişkin klinik, ailesel ve sosyodemografik özellikler

Alkol bağımlısı (n=60 ) Sağlıklı kontrol (n=40 ) p

İlk alkol kullanım yaşı 18,66±1,21 18,80±1,244 0,596
Hergün alkol almaya başladığı yaş 27,65±1,9 - -
Alkol bağımlılığı için İlk hastaneye yatış yaşı 36,75±2,82 - -
Ortalama yatış sayısı 2,08±1,124 - -
Birinci derece yakında alkol kullanımı öyku ̈sü Yok 18 (30,0%) 32 (80%) 0,003*

Var 42 (70,0%) 8 (20%)
Alkole bağlı hatırlayamama Yok 47 (78,3%) 40 (100,0%) 0,001*

Var 13 (21,7%) 0 (,0%)
Alkol kesilmesine bağlı nöbet Yok 33 (55,0%) 40 (100,0%) <0,001**

Var 27 (45,0%) 0 (,0%)
Kullanılan alkollu ̈ içki tipi Distile 16 (26,7%) 10 (25,0%) 0,417

Mayalı 10 (16,7%) 11(27,5%)
Karışık 34 (56,7%) 19 (47,5%)

Alkol alım Miktarı <70 cl 13 (21,7%) - 
70 cl 35 (58,3%) - -
>70 cl 12 (20,0%) -

Alkolü ̈n kullanıldığı ortam Arkadaşlarla 15 (25,0%) 30 (75,0%) <0,001**
Yalnız 35 (58,3%) 0(,0%)
Her ikisi 10 (16,7%) 10 (25,0%)

En uzun ayıklık su ̈resi 1 aydan kısa 23 (38,3%) - -
1-12 ay 28 (46,7%) - -

12 aydan uzun 9 (15,0%) - -
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grubunda 47 hastanın (%78,3) 70 cl veya daha üstun̈de rakıya
eşdeğer alkol kullandığı, 13 hastanın (%21.7) 70cl nin altında alkol
kullandığı saptandı. Alkol bağımlısı hastalar en uzun ayık kalma
süresi açısından değerlendirildiğinde 23 hastanın (%38,3) 1 aydan
daha kısa, 28 hastanın (%46,7) 1-12 ay arasında ve 9 hastanın (%15)
12 aydan daha uzun ayık kaldığı dönem olduğu saptandı (Tablo 2).

Çalışma ve Kontrol Grubunun Emosyonel Şema
Puanlarının Karşılaştırılması
Leahy Emosyonel Şema Ölçeği’nin şemalara ait puanlarının

dışavurum ve onaylanma alt şemaları dışında hepsi normal dağılıma
uymaktaydı. Dolayısı ile bu iki şema puanı için nonparametrik analiz
yöntemleri, diğer şema puanları için parametrik testler tercih edildi.

Alkol bağımlısı hasta grubunda hastaların “Suçluluk”,
“Ruminasyon”, “Suçlama”, “Duygulara yalın şekilde bakış” ve
“Sur̈eklilik” emosyonel alt şema puanlarından anlamlı olarak
kontrol grubundan daha yuk̈sek puan aldıkları bulundu (sırasıyla, 
p=0,0022, p=0,002, p=0,0026, p=<0,001, p=0,001). Diğer yandan
“Anlaşılırlık”, “Uzlaşı”, “Kontrol edilemezlik” ve “Duyguları
kabullenme” emosyonel alt şema puanlarından ise anlamlı olarak
kontrol grubundan daha duş̈ük puan aldıkları saptandı(sırasıyla, 
p=0,013, p=0,016, p=<0,001, p=0,0034). Buna karşılık “Yu ̈ksek

değerler”, “Akılcılık İsteği”, “Hissizlik”, “Dışavurum” ve
“Onaylanma” şema puanlarında iki grup arasında istatistiksel
anlamlı farklılık bulunamadı (Tablo 3). Çalışma ve Kontrol Grubunun
Alkolle İlgili İnaçlar, Relaps 

Öngörme, Beck Depresyon ve Beck Anksiyete Ölçek Puanlarının
Karşılaştırılması
Katlılımcıların alkolle ilgili inançlar, relaps öngörme ölçeğiistek

deresi, relaps öngörme kullanma olasılığı ölçek puanları çarpık
dağılım gösterdiği için non-parametrik; Beck anksiyete ve
depresyon ölçekleri normal dağılım gösterdiği için parametrik
testler kullanıldı.

Gruplar alkolle ilgili inançlar ölçek puanları açısından
karşılaştırıldığında alkol bağımlısı hasta grubunun kontrol
grubundan anlamlı olarak daha yüksek puan aldığı saptandı
(p<0,001). Alkol bağımlısı hasta grubunun relaps öngörme-istek
derecesi ve kullanma olasılığı ölçek puanları da kontrol grubundan
anlamlı olarak fazlaydı. (p<0,001). Beck depresyon ve anksiyete
ölçek puanları açısından gruplar karşılaştırıldığında da yine hasta
grubunun kontrol grubundan her iki ölçekten de daha yuk̈sek
puanlar aldıkları bulundu (p<0,001 ve p<0,001) (Tablo 4).

Tablo 3. Alkol bağımlıları ve kontrol grubunda alkol alımına ilişkin klinik, ailesel ve sosyodemografik özellikler

Emosyonel Şemalar Alkol bağımlısı (N=60 ) Sağlıklı kontrol (N=40)
Ort. SS Ort- SS İstatistik P

Anlaşılırlık 8,26 3,51 11,30 3,24 t=-4,36 0,013*

Suçluluk 15,80 3,38 11,95 3,53 t=5,46 0,0022*

Uzlaşı 9,40 3,57 13,95 3,44 t=-6,32 0,016*

Ruminasyon 18,31 4,83 13,60 4,13 t=5,05 0,002*

Suçlama 8,13 2,75 6,02 2,34 t=3,96 0,0026*

Yüksekdeğerler 10,73 2,82 10,77 3,17 t=-,06 0,945

Kontrol edilemezlik 5,26 2,93 8,55 2,53 t=-5,78 <0,001**

Akılcılık isteği 8,78 3,44 8,40 3,27 t=,55 0,580

Duyguları kabullenme 15,41 5,46 20,57 4,06 t=-5,09 0,0034*

Duygulara yalın şekilde bakış 15,35 3,49 12,42 4,18 t=3,78 <0,001**

Süreklilik 7,00 2,29 5,27 2,52 t=3,54 0,001*

Hissizlik 5,70 2,40 5,95 2,63 t=-,49 0,625

Dışavurum 8,26 2,057 8,35 1,86 Z=-0,04 0,963

Onaylanma 9,11 2,53 9,45 1,98 Z=-0,33 0,736

Tablo 4. Grupların alkolle ilgili inaçlar, relaps öngörme, Beck Depresyon ve Beck Anksiyete ölçek puanlarının karşılaştırılması

Emosyonel Şemalar Alkol bağımlısı (N=60 ) Sağlıklı kontrol (N=40)
Ort. SS Ort. SS İstatistik P

Alkolle ilgili inançlar ölçeği 74,70 6,024 34,00 3,42 Z=-7,46 <0,001**

Relaps öngörme ölçeği-kullanma olasılığı 70,61 13,52 10,55 4,64 Z=-8,44 <0,001**

Relaps öngörme ölçeği- istek derecesi 77,48 11,37 11,67 5,98 Z=-8,44 <0,001**

Beck Depresyon ölçeği 13,63 4,21 3,92 2,48 t=13,12 <0,001**

Beck Anksiyete ölçeği 16,28 4,274 5,57 3,58 t=13,06 <0,001**
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Alkol Bağımlılığı Grubunda Emosyonel Şema Alt Puanlarının
Klinik Değişken Puanları ile İlişkisi
Alkol bağımlılığı grubundaki bireyler değerlendirildiğinde

anlaşılırlık emosyonel şema puanlarının alkol inanç ölçeği ile
negatif yönde orta duz̈eyde ilişkili olduğu bulundu (r=-0,285,
p=0,022). Diğer emosyonel şema alanları olan suçluluk ve suçlama
ile ise pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu saptandı (sırasıyla, r=
0,340, p=0,034; r= 0,281, p=0,0484). Diğer emosyonel şema puanları
ile anlamlı bir ilişki bulunamadı. Relaps öngörme istek derecesi
ölçek puanlarının “Ruminasyon” ile pozitif yönde güçlu ̈ (r=0,575,
p=0,000), sur̈eklilik ile pozitif yönde zayıf (r=0,290, p=0,023) ve
anlaşılırlık ile negatif yönde orta düzeyde (r=-0,398, p=0,012)
anlamlı bir ilişkisi olduğu bulundu. Diğer emosyonel şema alanları
ile relaps öngörme istek derecesi puanları arasında anlamlı ilişki
yoktu. Relaps öngörme-kullanma olasılığı ölçek puanlarının
“Sur̈eklilik” alt şeması ile pozitif yönde zayıf (r=0,279, p=0,031),
ruminasyon ile pozitif yönde guç̈lu ̈ (r=0,694, p=0,000), anlaşılırlık ile
negatif yönde orta du ̈zeyde (r=-0,323, p=0,037) duyguları
kabullenme ile negatif yönde orta duz̈eyde (r=-0,389, p=0,0148 )
anlamlı bir ilişkisi olduğu saptandı. Diğer emosyonel şema puanları
ile arasında anlamlı ilişki bulunamadı.

Alkol bağımlılığı grubundaki bireyler değerlendirildiğinde;
Beck depresyon ölçeği puanlarının ruminasyon ile pozitif yönde

orta duz̈eyde (r=0.398, p=0.012), suçluluk ile pozitif yönde zayıf
(r=0,312, p=0,028) ve anlaşılırlık ile negatif yönde güçlü bir ilişkisi 
(r=-0,535, p=0,0024) olduğu bulundu. Diğer emosyonel şema
puanları ile arasında anlamlı ilişki bulunamadı (Tablo 4).
Beckanksiyete ölçeği puanlarının ruminasyon ile pozitif yönde orta
duz̈eyde (r=0,464, p=0,003), sur̈eklilik ile pozitif yönde orta düzeyde
(r=0,380, p=0,0165) ve kontrol edilemezlik ile negatif yönde orta
duz̈eyde (r=-0,342, p=0,035) ilişkili olduğu bulundu. Diğer emosyonel
şema puanları ile arasında anlamlı ilişki bulunamadı.

Kontrol grubundaki bireyler değerlendirildiğinde; Leahy
emosyonel şema alanlarından herhangi birisi ile alkolle ilgili inançlar
anketi, Relaps öngörme ölçeği, Beck depresyon ve anksiyete ölçek
puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı Alkol bağımlılığında
bazı klinik özellikler ile emosyonel şema puanlarının ilişkisi Hasta
grubundaki bireyler alkol bağımlılığının başlama yaşı açısından
erken (<27) ve geç (>27) başlangıçlı olarak ikiye ayrıldılar ve
emosyonel şema puanları açısından karşılaştırıldılar.

İki grup arasında“Suçluluk”, “Suçlama”, “Duygulara yalın
şekilde bakış”, “Anlaşılırlık”, “Uzlaşı”, “Kontrol edilemezlik”,
“Duyguları kabullenme” “Yuk̈sek değerler”, “Akılcılık İsteği”,
“Hissizlik”, ve “Dışavurum”, “Onaylanma”, “Su ̈reklilik”, ve
“Ruminasyon” puanları açısından anlamlı farklılık bulunamadı.

Alkol bağımlılığı grubundaki bireyler birinci derece yakınında
alkol kullanım öyküsü olma durumuna göre emosyonel şema
puanları açısından karşılaştırıldı. Birinci derece yakınında alkol
kullanım öyküsü bulunan hastaların bulunmayanlara göre anlamlı
olarak daha yuk̈sek “ruminasyon” ve “ duygulara yalın şekilde
bakış” şema puanları olduğu bulundu (sırasıyla, p=0,002 ve p=0,026).
Diğer yandan “anlaşılırlık” ve “uzlaşı” şema puanları ise birinci
derece yakınında alkol kullanım öyku ̈sü bulunan hastaların
bulunmayanlara göre anlamlı olarak duş̈uk̈tü (sırasıyla, p=0,007 ve
p=0,014). Diğer emosyonel şema puanları açısından iki grup
arasında anlamlı farklılık yoktu. 

Tartışma

Çalışmamızda alkol bağımlısı olguların “Suçluluk”,
“Ruminasyon”, “Suçlama”, “Duygulara yalın şekilde bakış” ve
“Sur̈eklilik” emosyonel alt şema puanlarından anlamlı olarak
kontrol grubundan daha yuk̈sek puan aldıkları bulundu. Ayrıca,
“Anlaşılırlık”, “Uzlaşı”, “Kontrol edilemezlik” ve “Duyguları
kabullenme” emosyonel alt şema puanlarından ise anlamlı olarak
kontrol grubundan daha duş̈uk̈ puan aldıklarını bulduk. Duygu odaklı
model suçluluk, ruminasyon ve sürekliliği duyguların ifadesinde ve
kabullenilmesinde zorlukla ve duygulardan dolayı suçluluk duymak
olarak açıklamaktadır (7,23). Brotchie ve arkadaşları alkol bağımlısı
bireylerin bilişsel şemalarını araştırmışlar ve duyguları bastırma
bilişsel şemasından kontrol grubuna göre daha yuk̈sek puanlar
aldıklarını bildirmişlerdir. Çalışmamızda alkol bağımlısı bireylerde
suçluluk, ruminasyon ve sur̈eklilik skorlarının kontrol grubundan
daha yüksek ve duyguları kabullenme skorlarının daha duş̈uk̈
bulunması da bu bulguyla benzerlik göstermektedir (24). Duygulara
yalın bakış ise Linehan’ın diyalektik modelinde belirtildiği gibi
birbiriyle çelişkili duyguların hissedilebileceği algısının bozulmasıdır
ve aşırı duyguların duz̈enlenmesinde zorluk yaşayan bireylerde sık
rastlanan bir özelliktir (25). Diğer yandan anlaşılırlık, uzlaşı ve kontrol
edilemezlik şemalarındaki yetersizlik duygunun bilişsel
değerlendirmesindeki bir bozukluğu yansıtır ve duyguların kontrolu ̈
kaybettireceği inancı ile yakından ilişkilidir. Ayrıca alkol bağımlısı
olguların daha yuk̈sek yetersiz özdenetim skorlarına sahip oldukları
da bildirilmektedir. Bu bağlamda çalışmamızın bulgusu, anlaşılırlık,
uzlaşı ve kontrol edilemezlik emosyonel şemalarındaki düşuk̈
skorların, duygunun bilişsel değerlendirmesindeki bozukluğun bir
göstergesi olabileceği şeklinde yorumlanabilir (26,27). Çalışmamızda
alkol bağımlısı bireylerde emosyonel şemaların klinik ve
psikopatolojik değişkenlerle ilişkisini de değerlendirdik. Alkol
bağımlılığı grubundaki bireyler değerlendirildiğinde anlaşılırlık
emosyonel şema puanlarının alkol inanç ölçeği ile negatif yönde
orta duz̈eyde ilişkili olduğu bulduk. Suçluluk ve suçlama ile ise
pozitif yönde ilişki idi. Anlaşılırlık duygunun bilişsel bir
değerlendirmesini yansıtır ve anksiyete ve depresyonun önemli bir
bileşeni olarak görul̈ebilir. Anlaşılırlık daha az suçluluk, kontrolü
kaybetmekten korkmama, diğerlerinin de benzer duygulara sahip
olduğunu ve bu duygularını onayladıklarını duş̈un̈me ile ilişkilidir.
Anlaşılırlık şemasının alkol kullanma isteği ile ilgili inancın gücü ile
ters ilişkili olduğu duş̈un̈ul̈duğ̈un̈de alkol bağımlılığın tedavisinde
önemli bir odak noktası olabileceği duş̈un̈ul̈ebilir (6,7).

Relaps öngörme istek derecesi ölçek puanlarının “Ruminasyon”
ile pozitif yönde güçlu,̈ sur̈eklilik ile pozitif yönde zayıf ve anlaşılırlık
ile negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişkisi olduğunu bulduk.
Relaps öngörme-kullanma olasılığı ölçek puanlarının “Süreklilik” alt
şeması ile pozitif yönde zayıf, ruminasyon ile pozitif yönde güçlü,
anlaşılırlık ile negatif yönde orta duz̈eyde ve duyguları kabullenme
ile negatif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu saptandı. Relaps çok
faktörlu ̈ bir fenomendir ve çeşitli faktörlerin kombinasyonu
oluşumunda önemlidir. Relapsla ilişkili faktörler hastanın bireysel
özellikleri, maddenin kendisi ve çevresel güçlendiricilerdir (1,28).
Ayrıca olumsuz duyguların bağımlılık ve alkol kullanma isteği ile ilgili
inançları etkileyerek relaps riskini arttırdığı ileri sürülmektedir. Bir
çalışmada “olumsuz duygular”ın alkol kullanımı ile ilgili inançları
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etkilediği ve tedavi sonrası ilk altı aylık dönemdeki yanıtı öngörmede
bu inançların etkili olduğu ileri sur̈ul̈muş̈tur̈ (5). Çalışmamızda
kullandığımız ölçek relaps riskini tam olarak yansıtmamaktadır ve
kesitsel değerlendirme yaptığımız da göz önu ̈ne alınırsa
bulgularımzın dikkatli yorumlanması gerektiği açıktır. Ancak
çalışmamız işlevsel olmayan emosyonel şemaların relaps riskinin
belirleyicileri olup olmadığının açığa kavuşturulması için yapılacak
uzunlamasına çalışmalar için bir başlangıç niteliği taşıyabilir.

Diğer yandan Beck Depresyon Envanteri puanlarının
ruminasyon ile pozitif yönde orta düzeyde, suçluluk ile pozitif yönde
zayıf ve anlaşılırlık ile negatif yönde güçlu ̈ bir ilişkisi olduğunu
bulduk. Diğer emosyonel şema puanları ile arasında anlamlı ilişki
bulunamadı. Beck anksiyete ölçeği puanlarının ise ruminasyon ve
süreklilik ile pozitif yönde, kontrol edilemezlik ile negatif yönde ilişkili
olduğu bulundu. Bilişsel modelin öne sur̈duğ̈u;̈ duyguların kişinin
kontrolun̈ü elinden alacağı inancının daha fazla anksiyeteye yol
açacağı duş̈üncesi duygu odaklı modelle de desteklenmiştir (23).
Kişinin duyguları uz̈erinde kontrolu ̈ olduğu inancı, daha az anksiyete
ve depresyonla ilişkilidir. Aynı zamanda bu inanç daha az
ruminasyonla ilişkilidir.

Bu da dolaylı olarak depresyon ve anksiyeteye zemin hazırlayan
diğer birçok inancın göstergesidir (29,30,31). Ruminasyona eğilim ve
hisler üzerine aşırı odaklanma uz̈erine önemli çalışmalar, kişinin
kendisiyle ilişkili olarak cevaplanamayacak sorular sorması
şeklindeki ruminasyonların depresyonla ilişkisine işaret etmektedir
(25). Leahy, duygusal şema çalışmasıyla bu bulguları genişletmiş ve
ruminasyonun depresyonun ve kaygının yoğunlaşmasıyla ilişkisini
ortaya koymuştur. Aynı zamanda ruminasyonun daha az anlaşılırlık,
daha fazla suçluluk, daha yalın bir bakış, daha az kontrol, akılcılığa
daha fazla vurgu, olumsuz duyguların daha uzun sürmesi,
diğerleriyle uzlaşının daha az sağlanması ve yuk̈sek değerlere daha
az vurgu ile ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır (9). Depresyonun alkol
alımından olumlu sonuç beklentisini arttırabileceği ya da alkol
kullanımı ile ilgili yanlış inançları gu ̈çlendirebileceği
duş̈un̈ul̈mektedir. Depresif duygudurumu olanlarda olmayanlara
göre alkolun̈ olumlu etki göstereceğine dair inançların daha fazla
olduğu ve bunun problemli içicilikle direk bağlantısı olduğu ileri
sürul̈muş̈tur̈ (4). Bu bağlamda çalışmamızın bulguları depresyonun
ve yuk̈sek anksiyete duz̈eyinin ruminasyona ve suçluluğa olan
eğilimi arttırarak bu inançların sur̈mesinde etkili olabileceği ve
indirekt olarak alkol bağımlılığının sur̈mesinde rolu ̈ olduğu şeklinde
yorumlanabilir.

Kontrol grubundaki bireyler değerlendirildiğinde; Leahy
emosyonel şema alanlarından herhangi birisi ile alkolle ilgili inançlar
anketi, Relaps öngörme ölçeği, Beck depresyon ve anksiyete ölçek
puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Yalnızca alkol bağımlısı bireylerde emosyonel şema skorlarının
bazı değişkenlerle ilişkili bulunması bu hastalara spesifik bir
duygusal işlemleme bozukluğu olabileceğini duş̈ündur̈mektedir.

Bu durumun yapılacak geniş örneklemli çalışmalarla açığa
çıkartılması gerekli gibi görun̈mektedir. Çocukluk çağında evde alkol
kullanılma öyküsun̈e sahip hastalar anlamlı olarak böyle bir öykus̈ü
bulunmayan çocuklara göre daha duş̈uk̈ “Duyguları Kabullenme”,
“Anlaşılırlık” ve “Uzlaşı” puanlarına sahiptiler. Birinci derece
yakınında alkol kullanım öykus̈ü bulunan hastaların bulunmayanlara
göre anlamlı olarak daha yuk̈sek “ruminasyon” ve “ duygulara yalın

şekilde bakış” şema puanları olduğu bulundu. Diğer yandan
“anlaşılırlık” ve “uzlaşı” şema puanları ise birinci derece yakınında
alkol kullanım öyküsü bulunan hastaların bulunmayanlara göre
anlamlı olarak duş̈uk̈tu.̈ Bu iki bulgu birlikte değerlendirildiğinde
çocukluk çağında ebeveynlerden hem öğrenme yoluyla hem kalıtsal
olarak alkol kullanmaya bireyi yatkınlaştıran maladaptif emosyonel
şemaların oluşabileceğine dair bir ipucu olabileceği duş̈un̈ülebilir.
Ancak çalışmamızın küçük bir örnekleme sahip olması böyle bir
yorumu guç̈leştirmektedir. Erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı alkol
bağımlıları arasında emosyonel şema puanları açısından anlamlı
farklılık bulunamadı. Cloninger’in modelinden uyarlanan alkol
bağımlılığı alt tipleri arasında bazı ayrılıklar bulunmaktadır. Erken
başlangıçlı alkol bağımlılığı ailesel yuk̈lul̈uğ̈un̈ fazla ve dürtus̈elliğin
ön planda olduğu bağımlılığı tanımlarken, geç başlangıçlı alt tip
psikososyal zorlukların ön planda olduğu ve daha az ailesel olan
bağımlıları tanımlamaktadır (32,33). Bu bağlamda bu hastalarda
duygusal düzenleme mekanizmasında farklılıklar olması
beklenebilirdi. Çalışmamızda böyle bir farklılık bulunamamakla
birlikte bu bulgu geniş örneklemli çalışmalarla yeniden gözden
geçirilmelidir. Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. En
önemli kısıtlılık çalışmanın kesitsel desende olmasıdır. Bu kısıtlılık
alkol bağımlılığında emosyonel şemalar ve klinik özellikler arasında
uzun dönemli ilişkiler konusunda yorum yapmayı engellemektedir.
Çalışmamızda kullandığımız ölçek relaps riskini tam olarak
yansıtmamaktadır ve kesitsel değerlendirme yaptığımız da göz
önüne alınırsa bulgularımızın dikkatli yorumlanması gerektiği açıktır.
İkinci olarak örneklemimizin görece kuç̈uk̈ ve olguların tek bir
klinikten seçilmiş olması genelleme yapmayı guç̈leştirmektedir.

Ayrıca çalışmamızda kullandığımız ölçeklerin tu ̈mü hasta
tarafından uygulanmaktadır ve bu durum bulgularımızın
guv̈enilirliğini azaltabilir. Bildiğimiz kadarıyla, çalışmamız alkol
bağımlısı hasta grubunda emosyonel şema farklılıklarını ve klinik
özelliklerle ilişkisini araştırmış ilk çalışmadır ve literatüre hem klinik
hem de etyolojiye yönelik yeni bilgiler sunmaktadır. Sonuçta
bulgularımız alkol bağımlısı bireylerin sağlıklı kontrollerden farklı
bazı uyum bozucu duygusal şema alanlarına sahip olduğuna işaret
etmektedir. Ayrıca alkol bağımlısı bireylerde bazı emosyonel şema
alanlarının depresyon, anksiyete duz̈eyleri ve Alkolle İlgili İnançlar
Ölçeği ve Relaps Olasılığı Ölçek skorları ile ilişkili olması gelecek
araştırmalar açısından dikkate değer görun̈mektedir.

Literatürde bu alanda herhangi bir çalışma yapılmamış olması
sonuçların yorumlanmasını guç̈leştirmektedir. Bu alanda yapılacak
geniş örneklemli, ileriye dönük ve tedavi odaklı çalışmalar
bağımlılığın etyolojisi ve tedavisine yönelik anlamlı katkılar
sağlayabilir.
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