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Abstract One of the main aims of this present study is to determine the socio-

demographic predictors of child abuse. The second aim is to investigate the 
mediating role of attachment between child abuse and psychopathology. The 

sample of the study consists of 1008 individuals who attend different 
universities in Istanbul. The Turkish versions of Brief Symptom Inventory, 

Childhood Trauma Questionnaire, and Relationship Scale Questionnaire were 
applied to the participants. Correlation and regression analysis were conducted 

in order to investigate the predicting factors of child abuse and mediating role 
of attachment. The degree of approval of violence in cultural atmosphere, 

parents’ history of childhood abuse and socioeconomic status were among 
some of the predictors of child abuse. Also insecure attachment patterns play a 

mediating role between physical abuse and psychopathology.  

Tezin/Projenin Başlığı Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Çocuk İstismarının Sosyo-

Demografik Yordayıcıları ve Çocuk İstismarı, Bağlanma Paternleri ve 
Psikopatoloji Arasındaki İlişkiler 

Türkçe Özet Bu araştırmanın temel amaçlarından biri çocukluk çağı istismarını yordayan 

sosyo- demografik etkenleri belirlemektir. İkinci amaç ise bağlanmanın 
istismar ve psikopataloji arasındaki aracı rolünü incelemektir.Araştırmanın 

örneklemi İstanbul ilinde bulunan çeşitli üniversitelerde okuyan 1008 
öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılara Kısa Semptom Envanteri’nin, Çocukluk 

Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nin ve İlişki Ölçekleri Anketi’nin Türkçe 
formu uygulanmıştır. Çocukluk çağı istismar yaşantılarını yordayan sosyo-

demografik etkenleri ve bağlanmanın aracı rolünü incelemek amacıyla 
korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır.Şiddetin kültürel ortamdaki 

onaylanma derecesinin, ebeveynlerin çocukluk çağı istismar öykülerinin 

olmasının ve sosyo-ekonomik düzeyin çocukluk çağı istismarını yordayan 

etkenlerden bazıları olarak bulunmuştur. Ayrıca güvensiz bağlanma paternleri 
fiziksel istismar ile psikopatoloji arasında kısmi aracı değişken rolü 

oynamaktadır. 

 


