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Amaç: Araştırmada alkol ve/veya madde bağımlısı bir grupta kendini ya-
ralamanın duygu düzenleme güçlüğü, alt boyutları ve çocukluk örselenme 
yaşantıları ile ilişkisinin incelenmesi ile duygu düzenleme güçlüğü boyutları-
nın hangi çocukluk örselenme yaşantıları tarafından yordandığı sorusunun 
yanıtlanması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Örneklem, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Al-
kol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezi’nde yatarak tedavi gören 
ve DSM-IV-TR tanı ölçütlerini karşılayan alkol bağımlısı (n=55) ve opiyat 
bağımlısı (n=24) erkek katılımcılardan (n=79) oluşmaktadır. İlgilenilen 
değişkenlere ilişkin veriler SCID-1, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği ve 
Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği ile elde edilmiştir.

Bulgular: Kendini sıklıkla yaralayan alkol ve/veya madde bağımlılarının ken-
dini yaralamayan bağımlılara kıyasla duygu düzenleme alanında daha çok 

güçlük yaşadığı; olumsuz duygulanım altındayken uyumsal duygu düzenle-
me stratejilerine erişimlerinin, amaç odaklı davranışlarda bulunmalarının ve 
davranışlarını kontrol altında tutmalarının güçleştiği gözlenmiştir. Söz konu-
su bu güçlükler, bu kişilerin çocukluklarındaki duygusal istismar ve ihmal 
yaşantıları tarafından yordanmıştır. 

Sonuç: Bulgular kendini yaralama davranışının duygu düzenleme strate-
jisi olarak işlev gördüğünü öneren literatürle uyumludur. Ayrıca, bulgular 
kendini yaralamanın bireylerin yaşamlarının erken dönemlerinde yer alan 
ilişkilerin niteliğiyle ilişkili olabileceğini önermektedir.

Anahtar kelimeler: Alkol/madde bağımlılığı, kendini yaralama, duygu dü-
zenleme güçlüğü, çocukluk dönemi istismarı ve ihmali

Introduction: The present study aims to examine the role of emotion 
dysregulation and childhood maltreatment in self mutilation (SM) of 
substance dependent patients. Specifically, the present study examined 
whether emotion dysregulation and its dimensions, and childhood malt-
reatment and its dimensions were associated with SM. The relationship 
between emotion dysregulation and childhood maltreatment was also 
investigated.

Methods: The sample of study consisted of 55 alcohol dependent and 24 
opiate dependent patients (n=79). Substance dependence was diagnosed 
by means of the Structured Clinical Interview for DSM-IV-TR (SCID-I), 
Turkish version. Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) and Difficulties 
in Emotion Regulation Scale (DERS) were used. 

Results: Findings indicated that substance dependents with SM and wit-
hout SM were differentiated in terms of overall emotion dysregulation. 

Results also suggest the relevance of three specific dimensions of emo-
tion dysregulation to SM: Difficulties engaging in goal-directed behaviors 
when experiencing negative emotions, difficulties controlling impulsive 
behaviors when experiencing negative emotions, and limited access to 
effective emotion regulation strategies. These dimensions were predicted 
from childhood emotional maltreatment and neglect. It is also revealed 
that substance dependents with SM had higher points than those without 
SM on emotional childhood maltreatment and neglect, physical childhood 
maltreatment. 

Conclusion: Results were supported by the literature suggested that 
self-mutilation functions as a emotional regulation strategy.  Findings also 
suggested that self- mutilation is related to early relationships take place in 
family environment in which individuals grow up. 

Keywords: Substance dependency, self-mutilation, emotional dysregulati-
on, child abuse, child neglect
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GİRİŞ
Kendini yaralama, “birinin kasıtlı olarak intihar niyeti taşımaksızın beden dokusunu tahrip etmesi” olarak tanımlanmıştır (1). Benzer 
biçimde kendine zarar vermenin tanımında da davranışın irade dışında gerçekleşmemesine ve açık bir intihar niyetinin yokluğuna vurgu 
yapılır (2). Kasti kendine zarar verme de bu iki tanımla oldukça benzeşir, ancak farklı olarak tekrarlı kendini kesme davranışı bu tanımın 
dışında tutulur (3). Ülkemizdeki araştırmalarda ise daha çok “kendine zarar verme davranışı” teriminin kullanıldığı gözlenmiştir. Tanımların 
birbiriyle oldukça binişik olduğu göz önünde bulundurularak; araştırmada ele alınan davranışların bütününü kapsayabilmesi amacıyla bu 
araştırmada kendini yaralama terimi kullanılacaktır.

Görgül araştırmalar gözden geçirildiğinde, kendini yaralama davranışlarının tekrarlı, beden dokusunu tahrip etmeye ya da değiştirmeye 
yönelik ölümcül olmayan ve intihar niyeti taşımayan eylemlerle karakterize olduğu görülmektedir (1,2,4). Bu araştırmaların ışığında, bu  
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çalışmada ‘kolların ya da vücudun diğer yerlerinin kesilmesi/çizilmesi’, ‘kolla-
rın ya da vücudun diğer yerlerinin sigara ya da diğer yollarla yakılması’, ‘saç-
ların yolunması’, ‘başın, yumruğun ya da diğer beden parçalarının şiddetle 
sert yerlere vurulması’ davranışlarından herhangi birinin varlığı kendini ya-
ralama olarak değerlendirilmiştir.

Bu davranışlara genel popülasyonun %4’ünde, klinik örneklemin ise 
%21’inde rastlanıldığı ve yaygınlığının kadınlar ve erkekler arasında eşit ol-
duğu bildirilmektedir (5). Farklı araştırmaların sonuçlarına göre kadınlarda 
yaşamları boyunca en az bir kez kendini yaralayanların oranı %8,8 ve %72 
arasında değişmekte (4,6,7,8), erkeklerde ise bu oran %44 olarak orta-
ya çıkmakta (9), ergenlerde de %24,4 ile %24,5 arasında değişmektedir 
(10,11). Yakın zamana kadar klinisyenler ve araştırmacılar kendini yaralama-
yı ergen ve yetişkin kadınlarda görülen bir davranış olarak sınırlandırmıştır. 
Oysa ki, aktarılan yakın zamanlı bulgular kendini yaralamanın erkeklerde ve 
kadınlardaki sıklığının benzer olduğuna işaret etmektedir (7). Bu noktadan 
hareketle, bu araştırmada kendini yaralama davranışlarına problematik bir 
biçimde rastlanıldığının bilindiği erkek alkol/madde bağımlıları ile çalışılmış-
tır. Kendini yaralama davranışlarının bu örneklemdeki oranının belirlenmesi 
de araştırmanın amaçlarından biri olarak ortaya konmuştur.

Kendini yaralamaya ilişkin risk faktörlerine yönelik olarak yürütülen çalış-
malar özellikle çocukluk dönemindeki cinsel istismarın yetişkinlikte orta-
ya çıkan kendini yaralama davranışı üzerindeki rolüne vurgu yapmaktadır 
(12,13). Klonsky ve Moyer ise (14) yaptıkları meta analiz çalışmasında, ço-
cukluk dönemindeki cinsel istismarın bu davranışların gelişiminde ve sür-
dürülmesinde birincil rolü üstlenemeyeceğine işaret etmişlerdir. Kuramsal 
literatür de, cinsel istismardan ziyade aile sistemi içerisinde yer alan çocuk-
luk çağı yaşantılarının ve bakım veren kişi ya da kişilerle ilişkilerin kendini 
yaralama ile güçlü bir ilişkisi olduğunu önermektedir (9,17,19). Bu durum 
kendini yaralama davranışının risk faktörlerine yönelik araştırmalarda ço-
cukluk dönemindeki duygusal istismar, ihmal ve fiziksel istismarın da ele 
alınması gereken değişkenler olduğuna işaret etmektedir. Bu değişkenleri 
ele alan araştırmalar cinsel istismara odaklanan araştırmalara kıyasla sayıca 
yetersiz olmakla birlikte, duygusal istismar ve ihmalin de (9,17,18) fiziksel 
istismarın da (9,19) kendini yaralama ile ilişkili olabileceğini önermektedir. 
Linehan’a göre ise (16), kendini yaralama davranışlarının temelinde duy-
gu düzenleme (emosyon regülasyon) güçlüğü vardır. Bu bağlamda duygu 
düzenleme güçlüğü; duygulara ilişkin farkındalığın olmaması, duyguların 
anlaşılamaması ve kabul edilememesi, olumsuz duygular yaşarken dürtü-
lerin kontrolünde ve amaç odaklı davranışlara yönelmede güçlük yaşama, 
uyumsal duygu düzenleme stratejilerine erişimde güçlük yaşama boyutla-
rıyla tanımlanmaktadır (20). Benzer biçimde birçok araştırmacı da kendini 
yaralama davranışlarını duygu düzenleme stratejisi olarak kavramsallaştır-
maktadır (21,22). Duygu düzenleme güçlüğünün kendini yaralama dav-
ranışındaki merkezi rolüne ilişkin bu kuramsal ilgiye rağmen, sınırlı sayıda 
çalışma bu ilişkiyi doğrudan ele alarak incelemiştir. Bu çalışmaların bulguları 
da duygu düzenleme güçlüğünün kendini yaralama ile ilişkili olduğunu öner-
mektedir (4,9). Literatürde bu iki faktörü bir arada ele alan bir araştırmaya 
rastlanmamıştır. Ancak ebeveynlerin aşırı eleştirel, küçük düşürücü ve aşa-
ğılayıcı tutumlarını da kapsayan duygusal istismarın çocuğun bilişsel- duy-
gusal gelişimi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceğine (23,24) ve bu 
olumsuz sonuçların yetişkinlikte de devam edebileceğine (25,26,27) ilişkin 
bazı göstergeler mevcuttur.

Görüldüğü gibi kendini yaralamanın risk faktörlerine yönelik çalışmalar 
gözden geçirildiğinde, çocukluk çağı örselenme yaşantıları (cinsel istismar, 
fiziksel istismar, duygusal istismar ve ihmal) ve duygu düzenleme güçlüğü 
ön plana çıkmaktadır. Ancak bu risk faktörlerini bir arada değerlendiren ve 
bu faktörlerin birbiri ile ilişkisini ele alan araştırmalar yetersizdir. Bu neden-
le bu çalışmada, kendini yaralama ile çocukluk çağı örselenme yaşantıları 

ve duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişkilerin alkol/madde bağımlıla-
rından oluşan bir örneklemde incelenmesi amaçlanmıştır. Kendini sıklıkla 
yaraladığı belirlenen alkol/madde bağımlılarında duygu düzenleme güçlüğü 
alt boyutlarının hangi çocukluk örselenme yaşantıları tarafından yordandığı 
sorusuna yanıt vermeye de çalışılmıştır. Literatürde alkol/madde bağımlıları 
örnekleminde duygu düzenleme güçlüğünü inceleyen bir çalışmaya rast-
lanmamıştır. Bu çalışmada duygu düzenleme güçlüğünün ele alınmasının, 
çalışmanın özgün bir yönü olduğu ve literatüre katkı sağlayacağı düşünül-
mektedir. 

YÖNTEM

Örneklem
Çalışma, Temmuz 2009-Şubat 2010 tarihleri arasında Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim 
Merkezi’nde (AMATEM) yürütülmüştür. Bu kurumun Yönetimi tarafından 
araştırma işlemi değerlendirilerek etik açıdan onaylanmış ve araştırmanın 
yürütülmesi için gerekli olan izin verilmiştir. Araştırmaya ilişkin veriler ya-
tan hasta örnekleminden toplanmıştır. Katılımcılar, bir psikiyatri uzmanı 
tarafından yapılan klinik görüşme sonrası DSM-IV-TR ölçütlerine göre al-
kol bağımlılığı ya da opiyat bağımlılığı tanı ölçütlerini karşılamış bireylerden 
oluşmaktadır. Diğer bir Eksen I ve/veya Eksen II bozukluğunun da tanı öl-
çütlerini karşılayan bireyler araştırma kapsamının dışında bırakılmıştır. Araş-
tırmaya 18 yaşını doldurmuş, en az okur- yazar düzeydeki erkek katılımcılar 
dahil edilmiştir. Katılımcıların tümü erkektir.

Araştırmaya ilişkin uygulamalar ilk aşamada 101 kişi ile gerçekleştirilmiş 
ancak araştırma kriterlerini karşılamadığı anlaşılan ya da ölçekleri uygun 
olarak doldurmayan 10 katılımcı daha sonra araştırma dışı bırakılmıştır. Ka-
tılımcılardan 12’sinin kendini yaralama sıklığı Sonuçlar Bölümünün başında 
açıklandığı gibi belli kesme noktasının altında bulunduğundan, bu 12 katı-
lımcı analizlere dahil edilmemiştir. Böylece çalışmanın örneklemi 79 katılım-
cıdan oluşmuştur (55 alkol bağımlısı ve 24 madde bağımlısı). 

İşlem
AMATEM’de yatarak tedavi gören tüm hastalar kurumun uzman psikoloğu 
tarafından araştırmaya katılmaya davet edilmiş, bu daveti kabul eden has-
talardan araştırmanın kriterlerini sağlayanlara gerek yazılı onam formuyla 
gerekse de sözel olarak araştırmanın genel amacı ve araştırmada kullanılan 
ölçeklerde ne gibi sorularla karşılaşacakları anlatılmıştır. Araştırmaya ka-
tılmaya karar veren tüm katılımcılardan araştırmaya gönüllü katıldıklarına 
dair yazılı onam formu alınmıştır. Daha sonra bilgi toplama formunda yer 
alan sorular yarı yapılandırmış görüşme şeklinde katılımcılara yöneltilmiştir. 
Görüşmenin ardından katılımcılar ölçekleri bireysel olarak yanıtlamışlardır. 

Ölçme Araçları
Kişisel bilgi formu: Araştırmada 18 maddeden oluşan bir bilgi formu 
kullanılmış, formda yer alan maddeler yarı yapılandırılmış görüşme biçi-
minde katılımcılara yöneltilmiştir. Bilgi formunda katılımcının demografik 
özelliklerine, kullandığı madde türüne ve madde kullanım süresine ilişkin 
sorular bulunmaktadır. Ayrıca, katılımcıların kendini yaralama davranışını 
sergileyip sergilemediklerine, sergilemişler ise bunu hangi şekilde ve kaç 
defa yaptıklarına, intihar girişimi öyküsünün bulunup bulunmadığına ilişkin 
sorular da yer almaktadır.

Çocukluk örselenme yaşantıları ölçeği (childhood trauma qu-
estionnaire): Katılımcıların 18 yaşından önceki örselenme yaşantılarını 
tarama amacıyla Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) kullanıl-
mıştır. Bu ölçek, Bernstein ve ark. (28) tarafından çocuk ve ergenin kötüye 
kullanımının; fiziksel kötüye kullanım, duygusal kötüye kullanım, cinsel kö-
tüye kullanım, duygusal ya da fiziksel ihmal gibi bileşenleri göz önünde bu- 9



lundurularak örselenme yaşantılarını geriye dönük taramaya yönelik olarak 
hazırlanmış bir kendini bildirim ölçeğidir.

Ölçeğin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması Aslan ve 
Alparslan (29) tarafından yürütülmüş ve bu versiyonun geçerli ve güveni-
lir bir ölçme aracı olduğu bildirilmiştir. Ölçeğin boyutları, duygusal kötüye 
kullanım ve duygusal ihmal (DK-Dİ), fiziksel kötüye kullanım (FK) ve cinsel 
kötüye kullanımdır (CK). Ölçeğin Cronbach α değeri 0,96 bulunmuştur. 
Ölçeğin yarıya bölme güvenirlik katsayısının 0,96 olduğu, çocukluk döne-
mi örselenme yaşantısı boyutlarının iç tutarlılık kat sayılarının Cronbach 
α=0,94-0,95 arasında değiştiği bildirilmiştir (29).

Duygu düzenleme güçlüğü ölçeği (difficulties in emotion re-
gulation scale): Çalışmada katılımcıların duygu düzenleme güçlüklerini 
belirleme ve ölçme amacıyla Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) 
kullanılmıştır. Gratz ve Roemer (20) tarafından geliştirilen DDGÖ; duy-
gusal tepkilere ilişkin farkındalığın olmaması (FARKINDALIK), duygusal 
tepkilerin anlaşılmaması (AÇIKLIK), duygusal tepkilerin kabul edilmemesi 
(KABUL ETMEME), etkili olarak algılanan duygu düzenleme stratejilerine 
sınırlı erişim (STRATEJİLER), olumsuz duygular deneyimlerken dürtülerin 
kontrolünde güçlük yaşama (DÜRTÜ), olumsuz duygular deneyimlerken 
amaç odaklı davranışlarda bulunmada güçlük yaşama (AMAÇLAR) alt bo-
yutları altında toplanan 36 maddeden oluşmaktadır.

Ölçeğin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ve 
geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu bildirilmiştir (30). Ölçeğin iç tu-
tarlılık kat sayısı Cronbach α=0,94 olarak bulunmuştur. Duygu düzenleme 
güçlüğünün alt boyutlarının iç tutarlılık kat sayılarının Cronbach α=0,90-0,75 
arasında değiştiği bildirilmiştir. DDGÖ’nin test- tekrar test güvenirliği ,83, 
Guttman yarıya bölme güvenirlik katsayısı ise 0,95 olarak bulunmuştur.

BULGULAR
Tek Yönlü MANOVA analizleri sonucunda Duygu Düzenleme Güçlüğü 
Ölçeği alt boyutları üzerinde ve Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği 
alt boyutları üzerinde tanı grubunun anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüş-
tür (Sırasıyla, Wilks Lambda =0,83, F(6,72)=2,40, p>0.05 ve Wilks Lambda 
=0,99, F(3,24)=0,06, p>0.05). Bu nedenle bu iki tanı grubundan toplanan 
veriler birleştirilmiştir.

Doksan bir madde bağımlısı katılımcıdan 39’u (%42,9) yaşamları boyunca 
en az bir defa kendini yaraladığını bildirmiştir. Ancak daha önce gerçekleşti-
rilmiş olan araştırmalarda yaşamı boyunca en az 5 defa bu davranışları ser-
gileyenlerin kendini sıklıkla yaralayan bireyler olarak ele alınması gerektiğine 
işaret edilmiş (31) ve bu kesme noktası klinik olarak anlamlı bulunan kendi-
ni yaralama davranışlarının belirlenmesinde de kullanılmıştır (32). Yaşamları 
boyunca kendini en az bir defa yaraladığını bildiren 39 katılımcıdan 12’sinin 
kendini yaralama sıklığı bu kesme noktasının altında bulunduğundan, bu 12 
katılımcı analizlere dahil edilmemiştir. 

Buna göre, kendini sıklıkla yaralayan (KSY) madde bağımlılarından oluşan 
grup 28 kişiden oluşmaktadır. 18-56 yaş aralığındaki bu grubun yaş orta-
laması (X=33,86, SS=10,03), kendini sıklıkla yaralamayan (KY) 30-66 yaş 
aralığındaki grubun yaş ortalamasından (X=46, SS=8,03) anlamlı olarak 
daha düşüktür (F(1,77)=34,52, p<0,05). Katılımcıların demografik özellikleri-
ne ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.

Duygu düzenleme güçlüğü ile çocukluk dönemi örselenme yaşantıları ba-
kımından kendini sıklıkla yaralayan madde bağımlıları ile kendini yaralama-
yan madde bağımlıları arasında anlamlı fark olup olmadığı sorularına yanıt 
aramak amacıyla Tek Yönlü Çok Değişkenli Kovaryans Analizleri (MAN-
COVAs) yapılmıştır. Analizlerde kendini yaralama durumu (kendini sıklıkla 

yaralama ve kendini hiç yaralamama) bağımsız değişken; Çocukluk Örse-
lenme Yaşantıları Ölçeği’nin alt boyutları (duygusal kötüye kullanım ve duy-
gusal ihmal, fiziksel kötüye kullanım, cinsel kötüye kullanım) ya da Duygu 
Düzenleme Güçlüğü Ölçeği’nin alt boyutları (Farkındalık, Kabul Etmeme, 
Stratejiler, Dürtü, Amaçlar) bağımlı değişken ve yaş ortak değişken olarak 
alınmıştır. 1. tip hatanın önlenmesi için Bonferroni düzeltmeleri yapılmış ve 
DDGÖ alt boyutlarıyla yapılan analizlerde p<0,008, ÇÖYÖ alt boyutlarıyla 
yapılan analizlerde p<0,02 alınmıştır. Analizlerde kullanılan değişkenlere ait 
ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’den izlenebilir.

Kendini sıklıkla yaralayan madde bağımlılarının DDGÖ’den aldığı toplam 
puan (X=110,28, SS=21,36), kendini yaralamayan madde bağımlılarına 10
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Tablo 1. Katılımcılara ait genel demografik özellikler

 Kendini sıklıkla  Kendini 
 yaralayan  yaralamayan  
 alkol/madde alkol/madde 
 bağımlıları bağımlıları
 (n=28) (n=51)

 Sıklık % Sıklık   %

Medeni durum    

Hiç evlenmemiş 11 39,3 2 3,9

Evli 13 46,4 35 68,6

Boşanmış 4 14,3 14 27,5

Öğrenim durumu    

Hiç okula gitmemiş 0 0 1 2

İlkokul mezunu 12 42,9 13 25,5

Ortaokul mezunu 9 32,1 12 23,5

Lise mezunu 5 17,9 19 37,3

Yükseköğrenim 2 7,1 6 11,7

Kimlerle oturduğu    

Yalnız 6 21,4 9 17,6

Ebeveynler/ailesi ile 22 78,6 41 80,4

Evsiz/sokakta yaşıyor 0 0 1 2

Şehrin hangi bölgesinde yaşadığı   

Kentsel 21 75 39 76,5

Kırsal 7 25 12 23,5

Çalışma durumu    

Çalışıyor 12 42,9 23 45,1

Çalışmıyor 16 57,1 14 27,5

Emekli 0 0 14 27,5

Ailede kendini yaralama öyküsü   

Var 2 7,1 2 3,9

Yok 26 92,9 49 96,1

Ailede intihar girişimi öyküsü   

Var 4 14,3 3 5,9

Yok 24 85,7 48 94,1

Yaş  

Ortalama 33,86 46,0

Standart sapma 10,03 8,03
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kıyasla (X=92,27, SS=20,91) anlamlı olarak daha yüksektir (F(1,76)=10,94, 

p<0,05). DDGÖ alt boyutlarından alınan puanlar üzerinde kendini yara-

lama durumunun anlamlı bir etkisi bulunmaktadır (Wilks Lambda=0,77, 
F (6,71)=3,45, p<0,05). Kendini yaralayan madde bağımlılarının kendilerini 
yaralamayan madde bağımlılarına kıyasla duygu düzenleme güçlüğünün 
stratejiler (F(1,76) =12,08, p<0,001,=0,14), dürtü (F(1,76)=14,46, p<0,001, 
=0,16) ve amaçlar (F(1,76)=11,83, p<0,001, =0,14) alt boyutlarından anlamlı 
düzeyde daha yüksek puan aldıkları görülmüştür (Tablo 3). 

ÇÖYÖ alt boyutları üzerinde kendini yaralama durumunun anlamlı bir etki-
si olduğu görülmüştür (Wilks Lambda =0,78, F(3,74) =6,90, p<0,001=0,22). 
Kendilerini yaralayan madde bağımlılarının kendilerini yaralamayan madde 
bağımlılarına kıyasla duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal (F (1,77) = 
16,73, p<0,001,=0,18), fiziksel kötüye kullanım (F (1,77) =12,14, p<0,001, 
=0,14) alt boyutlarından daha yüksek puanlar almış olduğu görülmektedir 
(Tablo 3). 

Genel olarak ortalamalar incelendiğinde, kendini yaralayan madde bağım-
lılarının kendilerini yaralamayan madde bağımlılarına kıyasla, duygu düzen-
leme güçlüğünün etkili olarak algılanan duygu düzenleme stratejilerine sı-
nırlı erişim (STRATEJİLER), olumsuz duygular deneyimlerken dürtülerin 
kontrolünde güçlük yaşama (DÜRTÜ), olumsuz duygular deneyimlerken 
amaç odaklı davranışlarda bulunmada güçlük yaşama (AMAÇLAR) alt bo-
yutlarından daha yüksek puan aldıkları görülmüştür (Tablo 2). Farkındalık, 
açıklık ve kabul etmeme alt boyutları açısından ise iki grup arasında fark bu-
lunmamaktadır. Kendilerini yaralayan madde bağımlılarının duygusal kötü-
ye kullanım ve duygusal ihmal ile fiziksel kötüye kullanım alt boyutlarından 
daha yüksek puanlar almış oldukları görülmektedir (Tablo 2). Cinsel kötüye 
kullanım alt boyutunda ise kendini yaralama durumu temel etkisinin anlamlı 
olmadığı gözlenmiştir.
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Tablo 2. Tek yönlü çok değişkenli kovaryans analizlerinde kullanılan 
değişkenlere ait ortalama (x–          ) ve standart sapma (SS) değerleri

 Kendini sıklıkla  Kendini 
 yaralayan  yaralamayan  
 alkol/madde alkol/madde 
 bağımlıları bağımlıları
 (n=28) (n=51)

 X
– SS SS X

–

Duygu düzenleme güçlüğü ölçeği

Farkındalık 13,54 4,14 12,45 3,44

Açıklık 13,25 4,65 11,65 3,44

Kabul etmeme 16 6,05 16,90 5,59

Stratejiler 25,50 6,37 19,14 6,48

Dürtü 21,32 6,59 14,56 5,27

Amaçlar 18 4,31 14,35 4,08

Çocukluk örselenme yaşantıları ölçeği

Duygusal kötüye kullanım  55,00 2,78 40,84 2,06 
ve duygusal ihmal 

Fiziksel kötüye kullanım 5,83 0,184 5,03 0,137

Cinsel kötüye kullanım 2,74 0,55 2,44 0,34

Tablo 3. Duygu düzenleme güçlüğü ölçeği alt boyutlarının ve çocukluk örselenme yaşantıları ölçeği alt boyutlarının kendini sıklıkla yaralayan ve kendini 
yaralamayan alkol/madde bağımlıları açısından incelenmesine ilişkin MANCOVA sonuçları

Değişim kaynağı: Grup Kareler toplamı SS Ortalama kare F(1,76) n2 

Duygu düzenleme güçlüğü ölçeği

Farkındalık 19,77 1 19,77 1,43 0,02

Açıklık 57,05 1 57,05 3,72 0,05

Kabul etmeme 4,67 1 4,67 0,14 0,002

Stratejiler 508,21 1 508,21 12.08* 0,14

Dürtü  485,14 1 485,14 14.46* 0,16

Amaçlar 206,52 1 206,52 11.83* 0,14

Çocukluk örselenme yaşantıları ölçeği

Duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal 3573,19 1 3573,19 16,73** 0,18

Fiziksel kötüye kullanım 12,22 1 12,22 12,14** 0,14

Cinsel kötüye kullanım 0,75 1 0,75 4,19 0,05

Hata     

Farkındalık 1052,32 76 13,85  

Açıklık 1165,35 76 15,33  

Kabul etmeme 2462,16 76 32,40  

Stratejiler 3197,03 76 42,07  

Dürtü 2549,79 76 33,55  

Amaçlar 1326,51 76 17,45  

Duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal 16674,74 77 216,55  

Fiziksel kötüye kullanım 73,36 77 0,95  

*p<0,008, ** p<0,02; SS: standart sapma
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Tek Yönlü Çok Değişkenli Kovaryans Analizleri (MANCOVAs), kendini 
sıklıkla yaralayan madde bağımlılarının, kendini yaralamayan madde bağım-
lılarına kıyasla DDGÖ’nün ve ÇÖYÖ’nün pek çok alt boyutundan daha 
yüksek puan aldığını ortaya koymuştur. Bu nedenle araştırmada kendini 
sıklıkla yaralayan madde bağımlılarında çocukluk dönemindeki örselenme 
yaşantılarının duygu düzenleme güçlüğü alt boyutlarını ne düzeyde yorda-
dığı sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaçla Aşamalı Regresyon ve Doğrusal 
Regresyon Analizleri yapılmıştır. Regresyon analizleri öncesi ilk olarak her 
bir duygu düzenleme güçlüğü alt boyutunun çocukluk dönemindeki ör-
selenme yaşantılarıyla olan korelasyonuna bakılmış, buna göre regresyon 
analizine yalnızca, duygu düzenleme güçlüğü boyutları ile anlamlı korelas-
yon gösteren örselenme yaşantıları alınmıştır (Tablo 4). DDGÖ’nün kabul 
etmeme alt boyutu, ÇÖYÖ’nün fiziksel kötüye kullanım boyutu ile anlamlı 
düzeyde korelasyon göstermiş olmasına rağmen, kendini sıklıkla yaralayan 
ve kendini yaralamayan madde bağımlıları arasında bu alt boyut açısından 
bir fark bulunmadığı için analiz dışı bırakılmıştır. 

Duygu düzenleme güçlüğü alt boyutlarından amaçlar alt boyutu için ÇÖ-
YÖ’nün ilişkili alt boyutlarıyla aşamalı regresyon analizi; stratejiler ve dürtü 
alt boyutları için ise tek değişkenli regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan 
Aşamalı Regresyon Analizinde, duygu düzenleme güçlüğünün amaçlar bo-
yutu yordanan değişken; ÇÖYÖ’nün duygusal kötüye kullanım ve duygu-
sal ihmal ile fiziksel kötüye kullanım alt boyutları da yordayıcı değişkenler 
olarak analize dahil edilmiştir. Tek Değişkenli Regresyon Analizlerinde ise 
duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal alt boyutu yordayıcı; stratejiler 
ve dürtü alt boyutları yordanan değişkenler olarak analize alınmıştır.

Tablo 5’ten de izlenebileceği gibi analiz sonuçları, çocukluk döneminde-
ki duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmalin, duygu düzenleme güç-
lüğünün amaçlar boyutunu anlamlı olarak yordadığına işaret etmektedir 
(F

(1,27)=4,87, p<0,05). ÇÖYÖ’nün bu alt boyutunun, varyansın %12’sini 
açıkladığı görülmüştür. Buna göre, çocukluk dönemindeki duygusal kötüye 
kullanım ve duygusal ihmal arttıkça yetişkinlik döneminde olumsuz duygu-
lar deneyimlerken amaç odaklı davranışlarda bulunma da güçleşmektedir. 
Ek olarak, duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmalin, stratejiler alt boyu-
tunu da anlamlı olarak yordadığı (F(1,27)=4,40, p<0,05) ve varyansın %11’ini 
açıkladığı da görülmüştür (Tablo 5). 

Buna göre çocukluk dönemindeki duygusal kötüye kullanım ve duygusal 
ihmal arttıkça yetişkinlik döneminde etkili olarak algılanan duygu düzen-

leme stratejilerine erişim de güçleşmektedir. Son olarak, duygusal kötüye 
kullanım ve ihmalin, dürtü alt boyutunu yordadığı (F(1,27)= 4,62, p<0,05) ve 
varyansın %12’sini açıkladığı da görülmektedir (Tablo 5). Buna göre, çocuk-
luk dönemindeki duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal arttıkça ye-
tişkinlik döneminde olumsuz duygular deneyimlerken dürtülerin kontrolü 
de güçleşmektedir.

TARTIŞMA
Bu çalışmada erkek alkol/madde bağımlılarından oluşan bir örneklemde 
kendini yaralama ile çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve duygu düzenle-
me güçlüğü arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Ayrıca kendini sıklıkla yaraladığı 
belirlenen katılımcılarda duygu düzenleme güçlüğü alt boyutlarının hangi 
çocukluk örselenme yaşantıları tarafından yordandığı da incelenmiştir.

Analizler sonucunda, çocukluk çağı örselenme yaşantıları söz konusu oldu-
ğunda, kendilerini yaralayan madde bağımlılarının kendilerini yaralamayan 
madde bağımlılarına kıyasla fiziksel kötüye kullanım, duygusal kötüye kulla-
nım ve duygusal ihmal alt boyutlarından daha yüksek puanlar almış olduğu 
görülmektedir. Cinsel kötüye kullanım alt boyutunda ise puanlar arasında 
anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Duygu düzenleme güçlüğü söz konusu ol-
duğunda ise, kendini sıklıkla yaralayan madde bağımlılarının, kendini yara-
lamayan madde bağımlılarına kıyasla daha fazla duygu düzenleme güçlüğü 
yaşadığı görülmüştür. Ayrıca bu kişilerin kendilerini yaralamayan madde 
bağımlılarına kıyasla duygu düzenleme güçlüğünün stratejiler, amaçlar ve 
dürtü alt boyutlarından daha yüksek puan aldığı da gözlenmiştir. Kendini 
sıklıkla yaralayan madde bağımlılarında çocukluk çağı örselenme yaşantı-
ları ve duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesine 
yönelik analizlerin sonuçları ise; çocukluk dönemindeki duygusal kötüye 
kullanım ve duygusal ihmal yaşantılarının duygu düzenleme güçlüğünün 
amaçlar, stratejiler ve dürtü alt boyutlarının gelişimiyle ilgili olabileceğine 
işaret etmiştir. Aşağıda araştırmanın bu bulguları ilgili literatür bağlamında 
tartışılmıştır.

Cinsel kötüye kullanımın kendini yaralama davranışları açısından en 
önemli risk faktörü olduğu birçok araştırmada rapor edilmektedir 
(12,13,33,34,35,36,37). Bu araştırmada çocukluktaki cinsel kötüye kul-
lanım yaşantılarından alınan puan açısından kendilerini sıklıkla yaralayan 
ve yaralamayan madde bağımlıları arasında anlamlı bir fark bulunmaması, 
bu bulgularla çelişiyor görünmektedir. Bu durumun örneklemdeki denek 
sayısının az oluşundan kaynaklanabileceği öne sürülebilir. Öte yandan, 

Tablo 4. Duygu düzenleme güçlüğü ölçeği ve çocukluk örselenme yaşantıları ölçeği alt boyutlarına ilişkin korelasyon tablosu

                          Duygu düzenleme güçlüğü ölçeği

Alt boyutlar Farkındalık Açıklık Kabul etmeme Stratejiler Dürtü  Amaçlar

Çocukluk örselenme yaşantıları ölçeği

Duygusal kötüye kullanım 0,150 0,188 0,351 0,381* 0,338* 0,397*

Fiziksel kötüye kullanım 0,054 0,150 0,471* 0,221 0,240 0,392*

Cinsel kötüye kulanım -0,092 -0,292 -0,152 -0,158 -0,145 -0,208

*p<0,5

Tablo 5. Duygu düzenleme güçlüğü ölçeği alt boyutlarının çocukluk örselenme yaşantıları ölçeği alt boyutlarından yordanmasına ilişkin regresyon 
analizi sonuçları

Yordanan Yordayıcı b T R R2 Uyarlanmış R2 p

Amaçlar Duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal 0,40 2,21 0,40 0,16 0,12 0,04

Stratejiler Duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal 0,38 2,10 0,38 0,14 0,11 0,04

Dürtü Duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal 0,39 2,15 0,39 0,15 0,12 0,04
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Klonsky ve Moyer, (14) meta analiz çalışmalarında, çocukluk dönemin-
deki cinsel istismarın bu davranışların gelişiminde ve sürdürülmesinde 
birincil rolü üstlenemeyeceğini önermektedir. Ayrıca, literatürde çocuk-
luktaki cinsel kötüye kullanım ve kendini yaralama davranışları arasında 
ilişki bulmayan araştırmalar da rapor edilmiştir (18,38). Kuramsal lite-
ratür de, tek başına çocukluktaki cinsel kötüye kullanımdan ziyade, aile 
sistemi içerisinde yer alan çocukluk çağı yaşantılarının ve bakım veren kişi 
ya da kişilerle ilişkilerin kendini yaralama ile güçlü bir ilişki içerisinde oldu-
ğunu önermektedir (12,15,16). Bu çerçevede, kendini sıklıkla yaralayan 
madde bağımlılarının, çocukluktaki duygusal kötüye kullanım ve ihmal, 
fiziksel kötüye kullanım yaşantılarından daha yüksek puan alması, ancak 
cinsel kötüye kullanım puanları açısından fark bulunmamasının aslında ku-
ramsal öngörülerle örtüştüğü görülmektedir. Ayrıca bu bulgular kendini 
yaralamanın duygusal kötüye kullanım ve ihmal (9,17,18,39,40) ve fiziksel 
kötüye kullanım ile ilişkili olduğunu gösteren diğer araştırma bulguları ile 
de uyumludur (9,18,19,41,42).

Araştırmada kendini sıklıkla yaralayan madde bağımlılarının, kendini yara-
lamayan madde bağımlılarına kıyasla daha fazla duygu düzenleme güçlüğü 
yaşadığı görülmüştür. Bu bulgu en temelde, kendini yaralamada duygu dü-
zenleme güçlüğünün merkezi rolünü vurgulayan kuramsal modeli görgül 
olarak desteklemektedir (16). Ayrıca kendini yaralamanın duygu düzenle-
medeki işlevine ilişkin literatürle (43) ve kendini yaralama ile duygu düzen-
leme güçlüğü arasındaki ilişkiyi ortaya koyan diğer araştırmaların bulguları 
ile de örtüşmektedir (4,9,44). 

Kendini sıklıkla yaralayan madde bağımlılarında duygu düzenleme güçlüğüne 
ilişkin olarak ortaya konan bir diğer bulgu da, bu kişilerin kendilerini yarala-
mayan madde bağımlılarına kıyasla duygu düzenleme güçlüğünün stratejiler, 
amaçlar ve dürtü alt boyutlarından daha yüksek puan almalarıdır. Bugüne 
kadar, duygu düzenleme güçlüğünün hangi alt boyutlarının kendini yaralama 
ile ilişkili olduğunu inceleyen tek bir araştırma yürütülmüştür. Gratz ve Ro-
emer (4) tarafından kadın üniversite öğrencileri ile yürütülen bu araştırma-
da, araştırma bulgularına benzer biçimde, kendini sıklıkla yaralayan bireyler, 
duygu düzenleme güçlüğünün stratejiler alt boyutundan daha yüksek puan 
almıştır. Farklı olarak, kendini yaralayan katılımcıların açıklık alt boyutundan 
da daha yüksek puan aldıkları ancak dürtü ve amaçlar alt boyutlarından al-
dıkları puanların farklılaşmadığı görülmüştür. Çalışmalar arasındaki bu fark-
lılık, çalışmaların katılımcıları arasındaki cinsiyet farklılığından kaynaklanıyor 
olabilir. Zira Gratz ve ark. (7), kendini yaralamanın risk faktörleri açısından 
kadınlar ve erkekler arasında azımsanmayacak cinsiyet farklılıkları bulundu-
ğunu, bu davranışların etiyolojisine ilişkin çalışmaların, kadınlar ve erkekler 
için ayrı ayrı yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir.

Duygusal gelişim literatürü, ebeveynlerin çocukların duygusal dışavu-
rumlarına tepkilerinin ilerleyen dönemlerde çocukların duygularıyla başa 
çıkmaları, duygularını düzenlemeleri, duygularının farkına varıp ifade 
edebilmeleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu önermektedir (45,46). 
Ayrıca, Gottman ve ark. (46) çocukların duygularına değer verilmesinin 
önemine dikkat çekmekte; değer verilmemesinin ise çocukların ilerleyen 
dönemlerdeki psikolojik işlevselliğini belirleyen birincil faktör olduğunu 
vurgulamaktadır. Ebeveynlerin aşırı eleştirel, küçük düşürücü ve aşağılayı-
cı tutumlarını da kapsayan duygusal istismarın, çocuğun bilişsel- duygusal 
gelişimi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabileceğine (23,24) ve bu olum-
suz sonuçların yetişkinlikte de devam edebileceğine (25,26,27,47) ilişkin 
bazı göstergeler de mevcuttur. Linehan’ın (16) kendini yaralama davranı-
şını açıklamak üzere ortaya koyduğu kuramsal modele göre de, duygusal 
olarak değersizleştiren çevre, bireyin yoğun duygularını uyuma yönelik 
bir biçimde düzenlemeyi öğrenebilmesine olanak tanımamaktadır. Bu 
nedenle, bu bireyler duygularını tolere edebilecekleri bir düzeyde yeni-

den yapılandırmak için kendini yaralama gibi geçici ve dürtüsel stratejilere 
yönelmektedir. Bu bulgularla ve kuramsal öngörüyle tutarlı olarak, analiz 
sonuçları, kendini sıklıkla yaralayan madde bağımlılarında duygusal kötüye 
kullanım ve duygusal ihmal yaşantılarının duygu düzenleme güçlüğünün 
amaçlar, stratejiler ve dürtü alt boyutlarının gelişimiyle ilgili olabileceğine 
işaret ediyor olabilir. Ancak bu bulgunun kendini sıklıkla yaralayan grup-
taki bireylerden elde edilen verilere dayandığı ve bu gruptaki katılımcı 
sayısının azlığının da, bu bulgunun geçerliliğini etkileyen önemli bir kısıtlılık 
olduğu da akılda tutulmalıdır. 

Sonuç olarak, alkol/madde bağımlılarında duygu düzenleme güçlüğünü ilk 
defa ele alan bu araştırmanın bulguları, duygularının değersizleştirildiği bir 
çevre içerisinde yetiştirilen alkol/madde bağımlılarının, olumsuz duygulanım 
deneyimlerini uyumsal olan yollarla yönetmek için gerekli donanıma sahip 
olamadıklarından, kendini yaralama gibi dürtüsel ve uyumsal olmayan yolla-
rı tercih ettiklerine işaret ediyor olabilir.

Araştırma sonuçları, duygu düzenleme güçlüğünü temel alan kendini ya-
ralama davranışlarına yönelik tedavilerin geliştirilmesinin ve bu çerçevede 
duygu düzenlemenin duygu kontrolü olarak değil, duyguya verilen tepkinin 
kontrolü olarak kavramsallaştırılmasının önemine işaret etmektedir. Ayrıca, 
bu tedavilerin önemli bir bileşeninin de uyumsal duygu düzenleme beceri-
lerinin kazandırılması olduğuna dikkat çekmektedir.

Bununla birlikte, daha önce de değinildiği gibi araştırmanın sonuçlarının 
yorumlanmasında kısıtlılık yaratan bazı sınırlı yönleri de bulunmaktadır. 
Bunların başında da örneklem büyüklüğü ve katılımcılarının tümünün alkol/
madde bağımlısı erkeklerden oluşması gelmektedir. Öte yandan, kendini 
yaralama davranışlarına ilişkin klinik dışı örneklemlerle yürütülen çalışmalar-
da, bu davranışların doğası gereği ele alınacak örneklemin çok geniş olması 
gerekliliği bulunmaktadır (5). Ancak, bu gereklilikle birlikte ortaya çıkan 
birçok ekonomik ve pratik güçlük söz konudur. Klinik örneklemlerle çalışıl-
dığında ise, araştırmacılar çoğunlukla psikiyatri servislerine yönelmekte, bu 
durumda da tanıları açısından oldukça heterojen örneklemlerle çalışmalar 
yürütülmektir. Bu nedenle kısıtlı zamanda ama erişilmesi zor bir örneklem 
üzerinde yapılan bir tez çalışması olan bu araştırmada, kendini yaralama 
davranışlarının sık görüldüğünün bilindiği madde bağımlıları ile çalışılmıştır 
(48,49). Çalışmamızda örneklem dışında bırakma kriterlerinin izlenmesi 
sonucunda Tek Yönlü Çok Değişkenli Kovaryans Analizlerinde kendini ya-
ralayan gruba 28, kendini yaralamayan gruba ise 51 kişi dahil edilebilmiştir. 
Ancak, araştırma, tamamlanmış bir tez çalışması olduğu için sonradan ör-
neklemi genişletebilmek istense de bu mümkün olamamıştır. Bu durum 
çalışmadan elde edilen bulguların genellenebilirliliğini etkileyen önemli bir 
kısıtlılık olmakla birlikte; söz konusu pratik ve ekonomik engellerin ortadan 
kaldırıldığı ve tanısal açıdan daha homojen bir örneklem üzerinde kendini 
yaralama ve risk faktörlerinin çalışıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ça-
lışmaya ilişkin bir başka sınırlılık unsuru da verilerin opiyat ve alkol bağımlı-
larından toplanmış olmasıdır. Opiyat ve alkol bağımlıları arasında çeşitli fark-
lılıklar olduğu bilinmektedir. Bu farklılıktan kaynaklanan ve gözlenen ilişkiler 
üzerinde karıştırıcı etkisi bulunabilecek faktörlerin olabileceği akla gelebilir. 
Ancak araştırma değişkenleri üzerinde yapılan analizler gruplar arasında 
fark olmadığına işaret etmektedir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.

Conflict of Interest: The authors declared no conflict of interest.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no fi-
nancial support. 13



14

Karagöz ve Dağ. Kendini Yaralama Davranışları Arch Neuropsychiatr 2015; 52: 8-14

KAYNAKLAR
1.  Favazza AR. The coming age of self-mutilation. J Nerv Ment Dis 1998; 

186:259-268. [CrossRef]
2. Osuch EA, Noll JG, Putnam FW. The motivations for self-injury in psychiatric 

inpatients. Psychiatry 1999; 62:334-346.
3.  Paris J. Understanding self-mutilation in borderline personality disorder. Harv 

Rev Psychiatry 2005; 13:179-185. [CrossRef]
4. Gratz KL, Roemer L. The relationship between emotion dysregulation and 

deliberate self-harm among female undergraduate students at an urban com-
muter university. Cogn Behav Ther 2008; 37:4-25. [CrossRef]

5. Briere J, Gil E. Self-mutilation in clinical and general population samples: Prev-
alence, correlates, and functions. Am J Orthopsychiatry 1998; 68:609-620. 
[CrossRef]

6. Gratz KL. Risk factors for deliberate selfharm among female college students: 
The role and interaction of childhood maltreatment, emotional inexpressiv-
ity, and affect intensity/reactivity. Am J Orthopsychiatry 2006; 76:238-250. 
[CrossRef]

7. Gratz KL, Conrad SD, Roemer L. Risk factors for deliberate self-harm among 
college students. Am J Orthopsychiatry 2002; 72:128-140. [CrossRef]

8. Ogle RL, Clements CM. Deliberate self-harm and alcohol involvement in 
college-aged females: A controlled comparison in a nonclinical sample. Am J 
Orthopsychiatry 2008; 78:442-448. [CrossRef]

9. Gratz KL, Chapman AL. The role of emotional responding and childhood 
maltreatment in the development and maintenance of deliberate self- harm 
among male undergraduates. Psychol Men Masc 2007; 8:1-14. [CrossRef]

10. Izutsu T, Shimotsu S, Matsumoto T, Okada T, Kikuchi A, Kojimoto M, Noguchi 
H, Yoshikawa K. Deliberate self-harm and childhood hyperactivity in junior 
high school students. Eur Child Adolesc Psychiatry 2006; 14:1-5. [CrossRef]

11. Lundh L, Karim J, Quilisch E. Deliberate self-harm in 15-year-old adolescents: 
a pilot study with a modified version of the deliberate self-harm inventory. 
Scand J Psychol 2007; 48:33-41. [CrossRef]

12. Van der Kolk BA, Perry JC, Herman JL. Childhood origins of self-destructive 
behavior. Am J Psychiatry 1991; 148:1665-1671. [CrossRef]

13. Romans SE, Martin JL, Anderson JC, Herbison P, Mullen PE. Sexual abuse in 
childhood and deliberate self-harm. Am J Psychiatry 2005; 152:1336-1342.

14. Klonsky ED, Moyer A. Childhood sexual abuse and non-suicidal self-injury: 
meta analysis. Br J Psychiatry 2008; 192:166-170. [CrossRef]

15. Tantam D, Whittaker J. Personality disorder and self-wounding. Br J Psychiatry 
1992; 161:451-464. [CrossRef]

16. Linehan MM. Cognitive- behavioral treatment of borderline personality disor-
der. New York: Guildford Press; 1993.

17. Glassman LH, Weierich MR, Hooley JM, Deliberto TL, Nock MK. Child mal-
treatment, non-suicidal self-injury, and the mediating role of self-criticism. Be-
hav Res Ther 2007; 45:2483-2490. [CrossRef]

18. Zoroglu, SS, Tuzun U, Sar V, Tutkun H, Savas HA, Ozturk M, Alyanak B, Kora 
ME. Suicide attempt and self-mutilation among Turkish high school students in 
relation with abuse, neglect and dissociation. Psychiatry Clin Neurosci 2003; 
57:119-126. [CrossRef]

19. Green AH. Self-destructive behavior in battered children. Am J Psychiatry 
1978; 135:579-582. [CrossRef]

20. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation 
and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the 
Difficulties in Emotion Regulation Scale. J Psychopathol Behav Assess 2004; 
26:41-54. [CrossRef]

21. Gratz KL. Risk factors for and functions of deliberate self-harm: An empirical 
and conceptual review. Clin Psychol Sci Pract 2003; 10:192-205. [CrossRef]

22. Klonsky ED. Non-suicidal self-injury: An introduction. J Clin Psychol: In Session 
2007; 63:1039-1043. [CrossRef]

23. Claussen AH, Crittenden PM. Physical and psychological maltreatment: re-
lations among types of maltreatment. Child Abuse Negl 1991; 15:5-18. 
[CrossRef]

24. Shipman K, Zeman J. Socialization of children’s emotion regulation in moth-
er-child dyads: A developmental psychopathology perspective. Dev Psycho-
pathol 2001; 13:317-336. [CrossRef]

25. Braver M, Bumberry J, Green K, Rawson R. Childhood abuse and current 
psychological functioning in a university counseling center population. J Couns 
Psychol 1992; 39:252-257. [CrossRef]

26. Briere J, Runtz MJ. Multivariate correlates of childhood psychological and physical 
maltreatment among university women. Child Abuse Negl 1988; 12:331-341. 
[CrossRef]

27. Ferguson KS, Dacey CM. Anxiety,depression, and dissociation in women 
health care providers reporting a history of childhood psychological abuse. 
Child Abuse Negl 1997; 21:941-952. [CrossRef]

28. Bernstein DP, Fink L, Handelsman L, Foote J, Lovejoy M, Wenzel K, Sapareto 
E, Ruggiero J. Initial reliability and validity of a new retrospective measure of 
child abuse and neglect. Am J Psychiatry 1994; 151:1132-1136. [CrossRef]

29. Aslan S, Alparslan, ZN. Çocukluk örselenme yaşantıları ölçeğinin bir üniversi-
te öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Turk Psikiyatri 
Derg 1999; 10:275-285.

30. Rugancı RN. The relationship along attachment style, affect regulation, psy-
chological distress and mental construction of the relational world. Yayınlan-
mamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü; 2008.

31. Dulit RA, Fyer MR, Leon AC, Brodsky BS, Frances AJ. Clinical correlates 
of self-mutilation in borderline personality disorder. Am J Psychiatry 1994; 
151:1305-1311. [CrossRef]

32. Zanarini MC, Frankenburg FR, Ridolfi ME Jager-Hyman S, Hennen J, Gun-
derson JG. Reported childhood onset of self-multilation among borderline 
patients. J Personal Disord 2006; 20:9-15. [CrossRef]

33. Cavanaugh RM. Self-mutilation as a manifestation of sexual abuse in adoles-
cent girls. J Pediatric Adolesc Gynecol 2002; 15:97-100. [CrossRef]

34. Noll JG, Horowitz LA, Bonanno GA, Trickett PK, Putnam FW. Revictimization 
and self-harm in females who experienced childhood sexual abuse: results from 
a prospective study. J Interpers Violence 2003; 18:1452-71. [CrossRef]

35. Stone MH. A psychodynamic approach: some thoughts on the dynamics and 
therapy of self-mutilating borderline patients. J Personal Disord 1987; 1:347-349. 
[CrossRef]

36. Wonderlich S, Donaldson MA, Carson DK, Staton D, Gertz L, Leach LR, John-
son M. Eating disturbance and incest. J Interpers Violence 1996; 11:195-207. 
[CrossRef]

37. Yates TM. The developmental psychopathology of self-injurious behavior: Com-
pensatory regulation in posttraumatic adaptation. Clin Psychol Rev 2004; 24:35-74. 
[CrossRef]

38. Akyuz G, Sar V, Kugu N, Doğan O. Reported childhood trauma, attemted 
suicide and self-mutilative behavior among women in the general population. 
Eur Psychiatry 2005; 20:268-273. [CrossRef]

39. Yesavage JA, Widrow L. Early parental discipline and adult self-destructive 
acts. J Nerv Ment Dis 1985; 17:74-77. [CrossRef]

40. Klonsky ED. The functions of self-injury in young adults who cut themselves: 
Clarifying the evidence for affect- regulation. Psychiatry Res 2009; 166:260-268. 
[CrossRef]

41. Eisenberg N, Cumberland A, Spinrad,TL. Parental socialization of emotion. 
Psychol Inq 1998; 9:241-273. [CrossRef]

42. Gottman JM, Katz LF, Hooven C. Meta-emotion: How families communicate 
emotionally. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 1997.

43. Evren C, Evren B. Self- mutilation in substance-dependent patients and re-
lationship with childhood abuse, neglect, alexithymia and temperament and 
character dimensions of personality. Drug Alcohol Depend 2005; 80:15-22. 
[CrossRef]

44. Evren C, Kural S, Çakmak D. Clinical correlates of self-mutilation in Turkish 
male substance-dependent inpatients. Psychopathology 2006; 39:248-254. 
[CrossRef]

45. Muehlenkamp JJ, Kerr PL, Bradley AR, Larsen MA. Abuse subtypes and non-
suicidal self- ınjury: preliminary evidence of complex emotion regulation pat-
terns. 2010; 198:258-263.

46. Heath NL, Toste JR, Nedecheva T, Charlebois A. An examination of nonsuicidal 
self-injury among college students. J Ment Health Couns 2008; 30:137-156.

47. Bradbury LL, Shaffer A. Emotion dysregulation mediates the link between 
childhood emotional maltreatment and young adult romantic relationship sat-
isfaction. J Aggress Maltreat Trauma 2012; 21:497-515. [CrossRef]

48. Zoroğlu SS, Tüzün Ü, Şar V, Öztürk M, Kora ME, Alyanak B. Çocukluk dönemi 
istismar ve ihmalinin olası sonuçları. Anadolu Psikiyatri Derg 2001; 2:69-78.

49. Yanık M, Özmen M. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda çocukluk çağı 
kötüye kulanım/ihmal yaşantıları ile intihar, kendine fiziksel zarar verme ve dis-
sosiyatif belirtiler arasındaki ilişki. Anadolu Psikiyatri Derg 2002; 3:140-146.

http://dx.doi.org/10.1097/00005053-199805000-00001
http://dx.doi.org/10.1080/10673220591003614
http://dx.doi.org/10.1080/16506070701819524
http://dx.doi.org/10.1037/h0080369
http://dx.doi.org/10.1037/0002-9432.76.2.238
http://dx.doi.org/10.1037/0002-9432.72.1.128
http://dx.doi.org/10.1037/a0014325
http://dx.doi.org/10.1037/1524-9220.8.1.1
http://dx.doi.org/10.1007/s00787-005-0520-5
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9450.2007.00567.x
http://dx.doi.org/10.1176/ajp.148.12.1665
http://dx.doi.org/10.1192/bjp.bp.106.030650
http://dx.doi.org/10.1192/bjp.161.4.451
http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2007.04.002
http://dx.doi.org/10.1046/j.1440-1819.2003.01088.x
http://dx.doi.org/10.1176/ajp.135.5.579
http://dx.doi.org/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94
http://dx.doi.org/10.1093/clipsy.bpg022
http://dx.doi.org/10.1002/jclp.20411
http://dx.doi.org/10.1016/0145-2134(91)90085-R
http://dx.doi.org/10.1017/S0954579401002073
http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.39.2.252
http://dx.doi.org/10.1016/0145-2134(88)90046-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0145-2134(97)00055-0
http://dx.doi.org/10.1176/ajp.151.8.1132
http://dx.doi.org/10.1176/ajp.151.9.1305
http://dx.doi.org/10.1521/pedi.2006.20.1.9
http://dx.doi.org/10.1016/S1083-3188(01)00151-6
http://dx.doi.org/10.1177/0886260503258035
http://dx.doi.org/10.1521/pedi.1987.1.4.347
http://dx.doi.org/10.1177/088626096011002004
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2003.10.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2005.01.002
http://dx.doi.org/10.1097/00005053-198502000-00002
http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2008.02.008
http://dx.doi.org/10.1207/s15327965pli0904_17
http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2005.03.017
http://dx.doi.org/10.1159/000094722
http://dx.doi.org/10.1080/10926771.2012.678466

