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GİRİŞ
Aleksitimi kavramı ilk olarak 1973 yılında, Sifneos’un psikodinamik yönelimli terapi uyguladığı bazı hastalarında yaptığı bir gözleme dayanarak 
tanımlanmıştır. Sifneos, özellikle psikosomatik bozukluğu olan hastalarının terapi sürecinde duygularını ve düşüncelerini tanımlamakta, ayırt 
etmekte ve kelimelere dökmekte zorlandıklarını, sınırlı bir fantezi dünyasına sahip olduklarını ve duygulardan ziyade dış dünya gerçeklerine 
odaklandıklarını belirtmiştir. Bir karakter özelliği olarak tanımladığı bu duruma “aleksitimi” (Yunanca a(α-)=eksiklik, yetersizlik; lexis(λεξιζ)=-
kelime; thymos(θυµοζ)=duygu) adını vermiştir (1). Bu tanım,aleksitimik bireylerin duygularının olmadığı anlamına gelmemekte, fakat duygula-
rın yeterince farklılaşamadığı ya da sembolize edilemediği bir durumu anlatmaktadır (2).
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Introduction: This study aimed to establish the association between 
alexithymia and various factors, mainly somatization, and to determine 
the predictors of alexithymia in depressed patients.

Methods: A total of 90 patients with major depressive disorder who 
met The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Fourth 
Edition (DSM-IV) diagnostic criteria were administered the Toronto 
Alexithymia Scale (TAS), Beck Depression Inventory, Symptom 
Checklist-90 (SCL-90), Somatosensory Amplification Scale, and 
Symptom Interpretation Questionnaire. The patients were classified 
into two groups as alexithymic and non-alexithymic with respect to 
the TAS cut-off points (≥59=alexithymic). Predictors of alexithymia 
were tested by multiple linear regression analysis. 

Results: Of all patients, 36 (40%) were in the alexithymic group. 
The percentage of women, depression severity, level of general 
psychopathology and distress, and somatic symptom reporting (SCL-

90), as well as the tendency to somatosensory amplification and three 
forms of somatic symptom attributions, were significantly higher in 
alexithymic patients than in non-alexithymic patients. Furthermore, 
age, depression severity, somatic symptom reporting, and the tendency 
to attribute physical symptoms to somatic causes were predictors of 
alexithymia.

Conclusion: The results indicated an intimate association between 
alexithymia and somatization in depressed patients. Therefore, when 
evaluating depressed patients with alexithymia, their tendency for 
somatization should be considered, and alexithymic individuals should 
be assessed with particular attention, considering that somatization 
can mask the underlying depressive condition. 

Keywords: Depression, alexithymia, somatization, somatic symptom 
attribution

ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmada, depresyon hastalarında aleksitimi ile başta beden-
selleştirme olmak üzere çeşitli faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesi 
ve aleksitiminin yordayıcılarının saptanması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Major depresif bozukluk tanısı konan 90 hastaya Toronto 
Aleksitimi Ölçeği (TAÖ), Beck Depresyon Ölçeği, Belirti Tarama Lis-
tesi–90, Bedensel Duyumları Büyütme Ölçeği ve Belirti Yorumlama 
Ölçeği uygulanmıştır. Hastalar TAÖ kesme puanına göre (≥59= aleksi-
timik) aleksitimik olan ve olmayan şeklinde iki gruba ayrılarak karşılaştı-
rılmıştır. Aleksitiminin yordayıcıları ise çoklu doğrusal regresyon analizi 
ile test edilmiştir. 

Bulgular: Hastaların 36’sı (%40) aleksitimik grupta yer aldı. Aleksitimik 
grupta kadınların oranının, depresyon seviyesinin, genel psikopatoloji 
ve psikolojik zorlanma düzeyinin, bedensel belirti bildiriminin, bedensel 

duyumları büyütme eğiliminin, bedensel belirtileri gerek bedene ait, 
gerek ruhsal, gerekse normal nedenlere bağlama eğilimlerinin, aleksi-
timik olmayan gruba oranla anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit 
edildi. Ayrıca yaşın, depresyon seviyesinin, bedensel belirti düzeyinin ve 
bedensel belirtileri bedene ait nedenlere bağlama eğiliminin aleksitimi-
nin yordayıcıları olduğu saptandı.

Sonuç: Bulgularımız depresyon hastalarında aleksitimi ile bedenselleş-
tirme arasında yakın bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Depresif 
hastalarda aleksitimi ve bedenselleştirmeye olan eğilimin altta yatan 
depresif tabloyu maskeleyebileceği ihtimali göz önüne alınarak klinik 
açıdan dikkatli değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, aleksitimi, bedenselleştirme, bedensel 
belirtileri atıf tarzı

ÖZ



Major depresyonda aleksitiminin rolüyle ilgili farklı görüşler bulunmakta-
dır. Aleksitimi ile depresyon arasında yakın bir ilişki bulunduğunu bildiren 
birçok çalışma olmasına rağmen (3,4), iki kavramın birbirinden tamamen 
farklı mı, yoksa örtüşen yapılar mı olduğu hâlihazırda tartışılmaktadır. Bazı 
çalışmalar, farklı yapılar olduğunu desteklerken (5,6), bazıları örtüştüğünü 
bildirmekte (7), bazıları ise her iki durumun da birlikte bulunduğuna işaret 
etmektedir (8,9). Çalışmalardaki farklı sonuçlar aleksitiminin bir karakter 
özelliği mi; yani kalıcı bir fenomen mi (depresyondan ayrı ve farklı), yoksa 
ilk olarak 1977’de Freyberger (10) tarafından ileri sürüldüğü üzere, başta 
depresyon olmak üzere çeşitli psikolojik streslere ikincil olarak ortaya çıkan 
geçici bir durum mu (depresyon ile örtüşen) olduğuna dair tartışmalara 
neden olmaktadır. 

Aleksitimi kavramı ilk ortaya atıldığından beri, aleksitiminin ilişkili olabileceği 
faktörleri inceleyen birçok çalışma yürütülmüştür. İncelenen faktörler arasın-
da sosyodemografik değişkenler (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi) 
(11,12), depresyon düzeyi (3,4), genel psikopatoloji ve psikolojik zorlanma 
düzeyi (13,14), bedensel belirti bildirimi (15,16) ve bedenselleştirme ile iliş-
kili faktörlerden bedensel duyumları büyütme eğilimi (13,17,18,19) ve be-
densel belirtilere bağlama biçimi (18,20) öne çıkmaktadır. 

Bedensel duyumları büyütme kavramı, normal bedensel duyumların yo-
ğun, zararlı ve rahatsız edici olarak algılanması eğilimini yansıtmakta ve bu 
kavramın başta hipokondriazis olmak üzere çeşitli bedenselleştirme tablo-
ları ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (13,19). Bedensel belirtileri atıf tarzı 
ise, kişinin herhangi bir bedensel duyumunu nasıl yorumladığı ile ilgilidir. 
Buna göre birey, herhangi bir bedensel duyumunu ya hava değişimi, yor-
gunluk gibi durumsal faktörlere bağlayarak normalleştirmeye çalışır ya da 
ruhsal veya bedensel anormal durumlara atfederek patolojik olarak algılar 
(21). Yapılan çalışmalarda, depresyonla aleksitimi arasında sıkı bir ilişkinin 
olduğu, depresyonda görülen aleksitiminin bedensel duyumları büyütme 
ve bedensel belirtileri bedene ait nedenlere bağlama biçimi gibi faktörlerle 
ilişkili olduğu ve bunun hastalığın klinik görünümünü etkileyerek tanıyı zor-
laştırdığı bildirilmiştir (20). Bu hastaların değerlendirilmesinde ortaya çıkan 
zorluklar ve eksiklikler, kaçınılmaz olarak uygulanan tedavilerin yetersiz ve 
uygun olmamasına yol açmaktadır. Ayrıca, hem tanı amacıyla uygulanan pa-
halı ve gereksiz tetkikler hem de sağlık hizmetlerinin bu hastalar tarafından 
aşırı ve lüzumsuz kullanılması sağlık sistemi maliyetlerinde küçümseneme-
yecek bir artışa sebep olmaktadır. Çalışmamızda depresyon hastalarında 
hem aleksitimi ile çeşitli sosyodemografik değişkenler, bedensel belirti 
bildirimi, bedensel duyumları büyütme eğilimi, genel belirti düzeyi, kişinin 
yaşadığı belirtileri bedenine ait nedenlere bağlama biçimi ve depresyon se-
viyesi arasındaki ilişkinin araştırılması, hem de aleksitiminin yordayıcılarının 
belirlenmesi hedeflenmiştir. 

YÖNTEM

Örneklem
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran ve DSM-
IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (Structured 
Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, Clinical Version, SCID-I) 
Major Depresif Epizod bölümünün uygulanması sonucunda major depresif 
bozukluk tanısı konulan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma hak-
kında bilgilendirildikten sonra davet edilen 95 hastadan 5 tanesi çalışmaya 
katılmayı reddetmiştir. Tüm katılımcılardan yazılı onam belgesi alınmış, etik 
kurul onayı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik Kurulu ta-
rafından verilmiştir.

Araçlar
1) Sosyodemografik veri formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanmış 
olup, katılımcının sosyodemografik bilgilerinin toplanması hedeflenmiştir.

2) DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Gö-
rüşme (Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Di-
sorders, Clinical Version, SCID-I) Major Depresif Epizod bö-
lümü: First ve ark. (22) tarafından geliştirilmiş olup, çalışmamızda major 
depresif epizod bölümü kullanılmıştır. Türkçe’ye uyarlaması 1999 yılında 
Çorapçıoğlu ve ark. (23) tarafından yapılmıştır. 

3) Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ): Kişilerin aleksitimi düzeylerini 
araştırmak için kullanılan, toplamda 20 maddeden oluşan, beşli likert tipi 
bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Bagby ve ark. (24) tarafından 1994’te 
geliştirilen ölçeğin, Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışmasını Güleç ve ark. (25) 
2009 yılında yapmıştır. Genel aleksitimi puanı dışında, duygularını tanıma-
da güçlük, duygularını söze dökmede güçlük, dışa dönük düşünme olmak 
üzere 3 alt ölçeği bulunmasına rağmen, gerek Türkçe geçerlik, güvenirlik 
çalışması gerekse bizim çalışmamız üçlü faktör yapısını desteklemediğinden 
(faktör analizine dair veriler gösterilmemiştir), çalışmamızda sadece genel 
aleksitimi puanı hesaplanmıştır. Güleç ve Yenel (26) tarafından yapılan çalış-
mada ölçeğin Türkçe sürümünün kesme puanı 59 olarak belirlenmiş olup, 
59 ve yukarısında puan alanlar aleksitimik olarak değerlendirilmektedir. 

4) Belirti Tarama Listesi-90 (BTL-90): Kendini değerlendirme türü 
bir psikiyatrik tarama aracı olup, Derogatis ve ark. (27) tarafından 1977’de 
geliştirilmiştir. Kişideki genel psikolojik zorlanma düzeyini belirlemeye yar-
dımcı olan genel belirti düzeyi, pozitif belirti toplamı ve pozitif belirti dü-
zeyi puanları dışında, genel psikopatolojinin saptanması amacıyla 9 alt ölçek 
puanı daha bulunmaktadır: somatizasyon, obsesyon-kompulsiyon, kişiler 
arası duyarlılık, depresyon, anksiyete, öfke-düşmanlık, fobik anksiyete, pa-
ranoid düşünce, psikotizm. Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışması Dağ ve ark. 
(28) tarafından 1991 yılında gerçekleştirilmiştir. 

5) Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ): Depresyonda görülen bedensel, 
duyusal ve güdülenme belirtilerini ölçmeye yarayan, 21 sorudan oluşan ve 
puanlaması 0 ile 3 arasında değişen bir kendini değerlendirme ölçeğidir. 
Beck ve ark. (29) tarafından geliştirilmiş olup Türkçe geçerlik, güvenirlik 
çalışmasını Hisli ve ark. (30) yapmıştır.

6) Bedensel Duyumları Büyütme Ölçeği (BDBÖ): Barsky ve ark. 
(31) tarafından geliştirilen ve kişinin yaygın, sıradan bedensel belirtilerini 
büyütmesini araştıran beşli likert tipi bir ölçektir. Toplamda 10 sorudan 
oluşan ölçeğin Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışması yapılmıştır (32).

7) Belirti Yorumlama Ölçeği (BYÖ): Yaygın bedensel belirtiler yo-
rumlanırken kullanılan belirtileri bedene ait nedenlere bağlamayı, beden-
selleştirme, ruhsallaştırma ve normalleştirme olmak üzere 3 boyutta araş-
tıran bir ölçektir. Bedensel belirtileri yorumlamak amacıyla hangi bağlama 
biçiminin, ne ölçüde kullanıldığı sorulup, her bir bağlama biçimi için ayrı 
puanlar elde edilmektedir. Robbins ve Kirmayer (33) tarafından geliştirilen 
ölçek Türkçe’ye çevrilirken iki önemli değişiklik yapılmıştır (34). Birincisi, 
Türkçe ölçeklerde daha yaygın kullanılması gerekçesiyle dörtlü likert tipi 
beşli likert tipine çevrilmiştir. İkincisi, orjinal ölçekte yer alan 13 yaygın be-
denle ilgili belirtiye, Mirdal (35) tarafından yapılan bir çalışmada Türk göç-
menler arasında yaygın olarak görüldüğü ve Türk kültürüne özgü olabilece-
ği belirtilen “göğüs sıkışması” belirtisi eklenerek toplam madde sayısı 14’e 
çıkarılmıştır. Bu haliyle Türkçe sürümünün bedenselleştirme, ruhsallaştırma 
ve normalleştirme için cronbach alfa değerleri sırasıyla 0,87, 0,87 ve 0,86 
olarak bulunmuştur. Çalışmamızdaki değerler ise yine sırasıyla 0,79, 0,86 ve 
0,80 olarak hesaplanmıştır. 

İstatistiksel Analiz
Çalışmamızda elde edilen tüm verilerin normal dağılıma uygunluğu Kol-
mogrov-Smirnov testi ile incelenmiştir. Sayısal değişkenler arasındaki bağın-
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tı analizi Pearson Korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. Katılımcılar TAÖ 
skorlarına göre aleksitimik (TAÖ≥59) ve aleksitimik olmayan (TAÖ<59) 
olmak üzere iki gruba ayrılarak, sosyodemografik özelliklerden oransal 
olanlar ki-kare testi, sayısal olanlar ve klinik özellikler Studentt testi ile 

karşılaştırılmıştır. Aleksitiminin bağımsız yordayıcılarını saptamak için çoklu 
doğrusal regresyon analizi kullanılmış olup, geliştirilen regresyon modeline 
sosyodemografik değişkenlerden sayısal olan yaş ve eğitim düzeyinin yanı 
sıra, klinik değişkenlerden depresyon düzeyi, bedensel belirti düzeyi, be-
densel belirtileri büyütme eğilimi ve her üç bedene ait nedenlere bağlama 
biçimi; bedenselleştirme, ruhsallaştırma ve normalleştirme dâhil edilmiştir. 
Regresyon modelindeki bağımsız değişkenler çoklu bağıntı açısından ayrıca 
test edilmiştir. Verilerin analizi için SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences Inc; Chicago, IL, ABD) 16,0 programı kullanılmış olup, istatistiksel 
anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
Çalışmaya dâhil olan 90 hastanın, 55’i (%61,1) kadındı. Ortalama yaş 
35,01±11,43, ortalama eğitim yılı 9,81±3,60 yıl olarak saptandı. Katılımcı-
ların 54’ü (%60,0) evliydi. Tüm grubun TAÖ puan ortalaması 56,07±9,59 
olarak bulundu. Toplamda 36 (%40,0) hasta TAÖ’de 59 ve üstünde puan 
alarak aleksitimik grubu oluşturdu. Aleksitimik grupta kadınların oranının 
daha yüksek saptanması dışında iki grup arasında diğer sosyodemografik 
değişkenler açısından (yaş, eğitim seviyesi ve medeni durum) istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (Tablo 1). 

Çalışma grupları klinik özellikler açısından karşılaştırıldığında BTL-90 fobik 
anksiyete alt ölçeği dışında diğer tüm veriler aleksitimik grupta, aleksitimik 
olmayan gruba oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bu-
lundu (Tablo 2). Buna göre, aleksitimik olanların depresyon seviyesi, genel 
psikopatoloji ve psikolojik zorlanma düzeyi, bedensel duyumları büyütme 
eğilimi, bedensel belirtileri gerek somatik nedenlere, gerek ruhsal neden-
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Tablo 1. Çalışma grupları sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması 
(s=90)

 Aleksitimik   Aleksitimik  
 grup olmayan grup  
 (TAÖ≥59)  (TAÖ<59)  
 (s=36) (s=54) 

 Ort±SS Ort±SS t (d.f.) p

Yaş 32,41±10,02 36,74±12,06 1,77 (88) 0,079

Eğitim (okul yılı) 9,52±4,05 10,00±3,29 0,60 (88) 0,545

 s (%) s (%) χ² (d.f.) 

Cinsiyet

   Kadın 27 (%75,0) 28 (%51,9) 
4,87 (1) 0,030

   Erkek  9 (%25,0) 26 (%48,1) 

Medeni Durum

   Evli  20 (%55,6) 34 (%63,0) 
0,49 (1) 0,516

   Evli değil 16 (%44,4) 20 (%37,0) 

TAÖ: Toronto Aleksitimi Ölçeği; Ort: ortalama; SS: standart sapma; t: Student t test; 
χ²: Ki kare testi

Tablo 2. Çalışma gruplarının klinik özelliklerinin karşılaştırılması (s=90)

 Aleksitimik grup  Aleksitimik olmayan grup 
 (TAÖ≥59) (s=36) (TAÖ<59) (s=54) 

 Ort±SS Ort±SS t (d.f.) p

Beck Depresyon Ölçeği 27,91±8,59 21,09±8,47 3,72 (88) 0,000

Belirti Tarama Listesi-90    

Genel belirti düzeyi 1,95±0,51 1,41±0,62 4,31 (88) 0,000

Pozitif belirti toplamı 69,02±12,68 59,40±16,18 3,00 (88) 0,003

Pozitif belirti düzeyi 2,54±0,48 2,08±0,51 4,27 (88) 0,000

Somatizasyon alt ölçeği 1,97±0,80 1,44±0,79 3,04 (88) 0,003

Obsesyon-Kompulsiyon alt ölçeği  2,13±0,55 1,64±0,70 3,53 (88) 0,001

Kişilerarası duyarlılık alt ölçeği  2,26±0,76 1,51±0,73 4,69 (88) 0,000

Depresyon alt ölçeği 2,44±0,68 1,86±0,81 3,52 (88) 0,001

Anksiyete alt ölçeği 1,84±0,75 1,32±0,74 3,15 (88) 0,002

Öfke-düşmanlık alt ölçeği 2,41±0,99 1,52±0,93 4,30 (88) 0,000

Fobik anksiyete alt ölçeği 1,02±0,69 0,77±0,72 1,60 (88) 0,113

Paranoid düşünce alt ölçeği 1,99±0,80 1,38±0,70 3,75 (88) 0,000

Psikotizm alt ölçeği 1,41±0,59 0,92±0,63 3,64 (88) 0,000

Belirti Yorumlama Ölçeği    

Bedensel atıf   36,44±8,98 30,05±8,85 3,33 (88) 0,001

Ruhsal atıf 45,77±10,78 37,55±10,53 3,59 (88) 0,001

Normalleştiren atıf 38,11±9,99 33,66±8,82 2,22 (88) 0,029

BDBÖ  30,61±5,28 27,51±7,33 2,17 (88) 0,032

TAÖ: Toronto Aleksitimi Ölçeği; Ort: ortalama; SS: standart sapma; t: Student t test; BDBÖ: Bedensel duyumları büyütme ölçeği



lere, gerekse normal nedenlere atfetme eğilimleri aleksitimik olmayanlara 
oranla anlamlı olarak daha yüksek tespit edildi.

İkili korelasyon analizinde yaş ve eğitim seviyesi ile aleksitimi düzeyi ara-
sında anlamlı bir bağlantı olmadığı saptandı. Bununla birlikte, tüm grubun 
aleksitimi düzeyi ile depresyon seviyesi, bedensel belirti düzeyi, bedensel 
duyumları büyütme eğilimi, bedensel belirtileri bedensel, ruhsal ve normal 
nedenlere bağlama eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edildi 
(Tablo 3). İkili korelasyon analizinde değerlendirilen sosyodemografik ve 
klinik değişkenlerden oluşan çoklu doğrusal regresyon modelinde ise ya-
şın, depresyon seviyesinin, somatik belirti düzeyinin ve bedensel belirtileri 
somatik nedenlere atfetme eğiliminin bağımsız olarak aleksitimi puanı ile 
ilişkili olduğu ve aleksitimi puanının yordayıcıları olduğu gösterildi (Tablo 3). 

TARTIŞMA
Çalışmamızda aleksitimik grupta yer alan hasta sayısı 36 (%40) olarak bu-
lunmuştur. Literatürde çeşitli klinik gruplarla yapılan çalışmalarda aleksitimi 
için %21 ile %42,2 arasında değişen oranlar bildirilmiştir (3,13,18). Örne-
ğin, 169 depresyon hastası ile yapılan bir çalışmada aleksitimik hasta oranı 
%39 (7) olup çalışmamızda elde edilen sonuç literatürle uyumludur. Öte 
yandan, klinik olmayan gruplarla yapılan çalışmalarda ise, beklenildiği üzere 
aleksitiminin daha düşük oranlarda (%8,1 ile %10,3 arası) kaldığı bildiril-
miştir (4). 

Çalışmamızda kullanılan bütün klinik değişkenlerin ortalamaları aleksitimik 
grupta daha yüksek bulunmuş ve aralarında sadece BTL-90’ın bir alt ölçeği 
olan fobik anksiyete istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır. Yapılan ça-
lışmalarda sonuçlarımızla uyumlu olarak, BTL-90 ölçeğiyle değerlendirilen 
psikopatoloji düzeyi ve psikolojik zorlanma düzeyinin genel olarak aleksiti-
mik bireylerde daha yüksek olduğu bildirilmiştir (13).

Aleksitimik kişilerin duygularını ve altta yatan psikolojik streslerini tanım-
lamakta ve ifade etmedeki yetersizliklerinin, duyguların duygudurum bi-
leşenlerinden çok bedensel duyumlar üzerine yoğunlaşmalarına yol açtığı 
belirtilmiştir. Sonuç olarak aleksitimik kişilerde psikolojik stresin bedensel-
leştirme aracılığıyla alternatif bir yol üzerinden ifade edildiği iddia edilmiştir 
(2). Yapılan birçok epidemiyolojik ve klinik çalışmada aleksitimi ile bedensel 
yakınma bildirimi arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı gösterilmiş (15,36) ve 
aleksitiminin bedenselleştirme için potansiyel bir yatkınlık yaratıcı etken 
olduğu bildirilmiştir (37). Türkiye’de yapılan bir çalışmada da aleksitimik 
depresyon hastalarında çocukluk çağı travma öyküsünün daha fazla olduğu 
ve çocukluk çağı travması ile bedensel şikayetler arasındaki ilişkide aleksi-
timinin etkisinin olduğu ileri sürülmüştür (16). Öte yandan, bedenselleş-

tirmeyi açıklamaya yönelik ileri sürülen kavramlardan biri olan “bedensel 
duyumları büyütme eğilimi”, kişinin bedensel ve viseral duyumlarını yoğun, 
zararlı ve rahatsız edici biçimde algılaması şeklinde tanımlanmış olup (31), 
aleksitimi ile ilişkisi kronik ağrı (17), fonksiyonel dispepsi (13), depresyon 
(38) ve farklı psikiyatrik bozukluklara sahip hasta gruplarında gösterilmiş-
tir (18,19). Çalışmamızda, hem bedensel yakınmayı bildirmenin, hem de 
bedensel duyumları büyütme eğiliminin aleksitimik olan depresyon hasta-
larında aleksitimik olmayanlara oranla anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Bu sonuç, aleksitimi ile bedenselleştirme arasında yakın bir 
ilişkinin varlığına işaret ederek, aleksitimik olan depresyon hastalarını de-
ğerlendirirken bedenselleştirmeye olan eğilimin mutlaka dikkate alınması 
gerektiği şeklinde yorumlanabilir.

Bedenselleştirmede rol oynadığı düşünülen bir diğer kavram ise, kişile-
rin bedensel belirtileri yorumlama biçimidir. Bedenselleştirme sürecinde 
kişinin bedensel duyumlarını nasıl yorumladığı ve bunları neye bağladığı 
önemlidir. Robbins ve Kirmayer’e göre (33) herhangi bir bedensel duyum 
karşısında birey bu duyumu bedenselleştirebilir, ruhsallaştırabilir ya da nor-
malleştirebilir. Çalışmamızda aleksitimik olan depresyon hasta grubunda 
her üç eğilimi gösteren hastaların da daha yüksek oranda bulunduğu sap-
tanmış olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu sonuç, aleksiti-
mik depresyon hastalarının psişik streslerini hem normalleştirmeye çalıştığı 
hem de ruhsal ve bedensel nedenlere bağlayarak patolojik olarak algıladığı 
şeklinde yorumlanabilir. Wise ve Mann’ın (18) psikiyatri polikliniğine başvu-
ran 100 hasta ile yaptığı bir çalışmada, aleksitimik grupta yer alan hastaların 
bedensel belirtilerini ruhsal nedenlere bağlama eğiliminin aleksitimik olma-
yanlara oranla daha yüksek olduğunu, bedensel ve normal nedenlere bağ-
lama eğilimi açısından ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmadığını bildirmişlerdir. Çalışmamızda ortaya çıkan bu sonucun bir 
nedeni, Türkiye’de batı ülkelerindeki uygulamalardan farklı olarak hastaların 
birinci basamak hekimlerine başvurmadan doğrudan psikiyatriste başvura-
bilmesi olabilir. Türkiye’de hastalar aile hekimlerine başvurma zorunluluğu 
olmadan bedensel duyumlarının kökeninin psikolojik mi yoksa fiziksel mi 
olduğuna dair kararları doğrultusunda doğrudan psikiyatriste ya da diğer 
dallardaki uzman doktorlara başvurabilmektedir. Bu durum çalışmamıza 
katılan hastaların duyumsadıkları bedensel yakınmalar için çeşitli ve farklı 
yardım arama davranışı içerisine girip, bedensel belirtilerini açıklayabilecek 
birden fazla mekanizmayı kullanmaları (ruhsallaştırma, bedenselleştirme ve 
normalleştirme) ve aleksitiminin de tanımı gereği bu durumu pekiştirmiş 
olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada duygu-
larını söze dökmede güçlük ile psikiyatri dışında doktorlara gitme arasında 
pozitif ilişki bulunması (39), aleksitiminin yardım arama davranışındaki ro-
lüne işaret etmektedir. 
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Tablo 3. Toronto Aleksitimi Ölçeği puanlarının korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizi

                              İkili korelasyon analizi              Çoklu doğrusal regresyon analizi

Toronto Aleksitimi Ölçeği r p B S.H. p %95 GA

Yaş -0,19 0,064 -0,19 0,08 0,021 -0,36 – 0,03

Eğitim (Okul yılı) -0,11 0,267 -0,21 0,25 0,411 -0,72 – 0,30

BDÖ 0,41 0,000 0,30 0,11 0,010 0,07 – 0,52

BDBÖ 0,25 0,014 0,00 0,17 0,999 -0,34 – 0,34

BBD  0,37 0,000 0,22 0,10 0,037 0,01 – 0,42

BYÖ-BA 0,31 0,003 0,28 0,14 0,048 0,00 – 0,56

BYÖ-RA 0,35 0,001 0,03 0,11 0,778 -0,19 – 0,25

BYÖ-NA 0,23 0,026 -0,15 0,13 0,257 -0,41 – 0,11

r: Pearson korelasyon katsayısı; B: Standardize edilmemiş regresyon katsayısı; S.H: Standart hata; GA: Güvenlik aralığı; BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği; BDBÖ: Bedensel 
Duyumları Büyütme Ölçeği; BBD: Bedensel belirti düzeyi; BYÖ-BA: Belirti Yorumlama Ölçeği-Bedensel atıf; BYÖ-RA: Belirti Yorumlama Ölçeği-Ruhsal atıf; BYÖ-NA: 
Belirti Yorumlama Ölçeği-Normalleştiren atıf



Çalışmamızda yaş, medeni durum ve eğitim düzeyi açısından iki grup ara-
sında anlamlı bir fark bulunmamışken, kadın oranının aleksitimik grupta 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Literatürde çalışmamızdakine ben-
zer sonuçların yanında (40,41), aleksitimi ile erkek cinsiyet, ileri yaş, düşük 
eğitim düzeyi ve düşük sosyoekonomik düzey arasında anlamlı bir ilişki-
nin varlığını bildiren çalışmalar da mevcuttur (11,12). Bu konuda bildirilen 
farklı sonuçlar nedeniyle genellemeler yapmak mümkün değildir. Ancak 
çalışmamızda ortaya çıkan depresyon hastalarında aleksitimik özelliklerin 
kadınlarda daha yüksek oranda görülmesi, literatürde erkek lehine olan 
eğilimin tersidir ve bu açıdan dikkat çekicidir. Bedensel belirti bildirim dü-
zeyinin kadınlarda daha yüksek olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir (42). 
Çalışmamızda bedenselleştirme ile aleksitimi düzeyi arasında yakın bir iliş-
ki saptandığı göz önüne alındığında, kadınlarda aleksitimi düzeyinin daha 
yüksek bulunmasının bedenselleştirmeye olan eğilim ile ilişkilendirebileceği 
düşünülebilir. Ancak çalışmanın kesitsel olması böylesi bir neden sonuç iliş-
kisini göstermek için yeterli değildir, uzunlamasına çalışmalarla bu ilişkinin 
test edilmesi gerekmektedir. 

Yapılan regresyon analizinde depresyon hastalarında aleksitimi puanının 
yordayıcıları yaş, depresyon düzeyi, bedensel belirti düzeyi ve bedensel 
belirtileri bedensel nedenlere atfetme eğilimi olarak tespit edilmiştir. Lite-
ratürde ağırlıklı olarak yaşla aleksitimi arasında doğrusal bir ilişki olduğu yani 
yaşla birlikte aleksitimi düzeyinin de arttığı bildirilmiştir. Oysaki bu çalışmada 
ikili korelasyon analizinde anlamlı bir bağlantı yokken, regresyon modelinde 
genç yaşın aleksitimi düzeyini yordadığı saptanmıştır. Bu sonuç, aleksitimi ile 
yaş arasındaki ilişkinin birçok faktörden etkilendiğini göstermesi açısından 
dikkat çekicidir. Honkalampi ve ark. (4) 2018 kişiyi kapsayan toplum bazlı 
çalışmasında, depresyon hastalarında aleksitiminin yordayıcılarından birinin 
depresyon düzeyi olduğunu bildirilmiştir. Yapılan başka çalışmalarda da, 
aleksitimik hastalarda depresyon düzeyi daha yüksek bulunmuştur (43,44). 
Çalışmamızda aleksitiminin yordayıcılarından birinin depresyon düzeyi ola-
rak bulunması iki kavramın birbiriyle yakın ilişkili olduğu ve depresyon dü-
zeyindeki değişmenin aleksitimi düzeyini bağımsız olarak etkilediği şeklinde 
yorumlanabilir ki bu aynı zamanda aleksitiminin bir karakter özelliğinden 
çok depresyona ikincil ortaya çıkan geçici bir durum olduğunu ileri süren 
görüşü destekleyen bir bulgu olarak da değerlendirilebilir (45,46). Bununla 
birlikte, özellikle belirtmek gerekir ki; çalışmamızın kesitsel doğası bu konu-
da kesin çıkarsamalara izin vermemekte ve elde edilen sonucun duruma 
özgü ve destekleyici nitelikte olduğu dikkate alınmalıdır.

Yukarıda belirtildiği üzere, aleksitimik bireylerin duygu ve düşüncelerini ke-
limelere dökmekte zorlanmasının bedenselleştirmeye yol açabileceği hipo-
tezi öne sürülmektedir. Bu nedenle, bu bireylerin aynı zamanda müphem 
bedensel duyumlarını bedensel nedenlere bağlamalarının daha güçlü bir 
olasılık olması gerektiği iddia edilebilir. Nitekim çalışmamızda aleksitiminin 
diğer iki yordayıcısı bedensel belirti düzeyi ve bedensel belirtileri bedensel 
nedenlere bağlama eğilimi olarak bulunmuştur. Kirmayer ve Robbins (36) 
aile hekimine başvuran 244 hastayı inceledikleri çalışmalarında aleksitiminin 
yordayıcılarından birinin bedensel belirtileri ruhsal nedenlere bağlama eği-
liminin olduğunu, bedensel belirti düzeyinin ise aleksitimiyi yordamadığını 
bildirmişlerdir. Ancak, bizim çalışmamızda elde edilen sonuçlar aleksitimi ile 
bedenselleştirme arasında ileri sürülen hipotetik ilişki ile daha uyumludur. 
Öte yandan diğer iki mekanizmadan, ruhsallaştırma ve normalleştirme ile 
aleksitimi arasında var olan ilişkinin regresyon modelinde ortadan kalkması 
dikkat çekicidir. Bu sonuç, aleksitimik grupta her üç mekanizmanın da alek-
sitimik olmayan gruba oranla daha yüksek bulunmasının ilk planda yanlış yo-
rumlamalara sebebiyet verebileceğinin ve mutlaka ileri istatistiksel teknik-
lerle daha derinlemesine analiz edilmesinin gerekliliğinin altını çizmektedir. 

Çalışmamızın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Kısıtlılıklardan birisi çalışma 
grubunun üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan bir üniversite hastanesi-

ne başvuran hastalardan oluşmasıdır. Yukarıda belirtildiği gibi Türkiye’de 
hastalar birinci basamak hekimlerine başvurmadan üniversite hastaneleri 
de dâhil olmak üzere doğrudan psikiyatri polikliniklerine başvurabilmek-
tedirler. Bu da çalışma grubumuzun birinci ve üçüncü basamak sağlık hiz-
metlerine başvuran hastalardan oluşan karışık bir grup olduğu şeklinde 
değerlendirilebilir. Bu durum sonuçlarımızın genelleştirilmesini kısıtlamakta 
ve net çıkarsamalara izin vermemektedir. Ayrıca çalışmamızın kesitsel ol-
ması nedensellik ilişkisinin kesin ve net bir şekilde ortaya konmasına izin 
vermemektedir. Diğer bir kısıtlılık ise örneklem grubumuzun göreceli 
olarak küçük olmasıdır. Daha büyük örneklem gruplarıyla yapılacak izlem 
çalışmaları aleksitimi ve depresyon ilişkisini daha iyi anlayabilmemize olanak 
sağlayacaktır.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar depresyon hastalarında aleksitimi ile be-
denselleştirme arasında yakın bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. Bu 
sonuçlar depresyon hastalarında aleksitiminin dikkate alınmasının ve gerek 
tanı gerekse tedavi aşamalarında bedenselleştirmeye olan eğilimleri nede-
niyle altta yatan depresif tabloyu maskeleyebilmeleri açısından daha dikkatli 
değerlendirilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. 
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