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Major Depresif Bozukluk Tan›s› Alan
Hastalarda Aleksitiminin Belirti Örüntüsü
Üzerine Etkisi

Objective: The aim of the study is to determine the effects
of alexithymia on depressive symptomatology.

Method: The sample of the study is consisted of 100 con-
secutive patients diagnosed as major depressive disorder
in the outpatient psychiatric department of Celal Bayar
University Hospital. Demografic Information Form, Beck
Depression Inventory(BDI), Hamilton Depression Rating
Scale (HDRS), Toronto Alexithymia Scale (TAS), and
Symptom Checklist (SCL-90-R) were used for assess-
ment. 

Results: The sample was classified as alexithymic,
n=68(%68) and non-alexithymic, 32(%32) in terms of
10/11 cutoff point of TAS. There were significant differen-
ces in the mean scores of BDI and HDRS. The core affec-
tive symptoms according to BDI were more severe in the
alexithymic subgroup than the non-alexithymic subgroup.
Scores on SCL-90-R showed high overall psychopatho-
logy in alexithymic patients. By Wilks’ Lambda discriminant
analysis, interpersonal sensitivity and phobic anxiety were
found as the determining symptoms for alexithymic subg-
roup.

Discussion: In outpatients with major depressive disor-
der, the level of alexithymia is very high. It seems to be as-
sociated with the severity of depression rather than
symptomatology. Comorbid anxiety must be considered
during the assessment of the effect of alexithymia on dep-
ression. Alexithymia seems to be related with overall
psychopathology.

Key words: depression, anxiety, alexithymia,
symptomatology

Amaç: Bu çal›flmada major depresif bozuklu¤u olan 100
hastada aleksitiminin depresyonun fliddeti ve semptomato-
lojisi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

Yöntem: Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Po-
liklini¤ine baflvuran ve major depresif bozukluk tan›s› ko-
nan ard›fl›k 100 hasta çal›flma örneklemini oluflturmufltur.
Hastalara Demografik Bilgi Formu, Beck Depresyon En-
vanteri (BDE), Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçe-
¤i(HDDÖ), Toronto Aleksitimi Ölçe¤i(TAÖ) ve Belirti Tara-
ma Listesi(SCL-90-R) uygulanm›flt›r.

Sonuçlar: TAÖ 10/11 kesme noktas›na göre örneklem 32
(%32) aleksitimik olmayan, 68 (%68) aleksitimik olan has-
tadan oluflan alt gruplara ayr›lm›flt›r. BDE ve HDDÖ puan-
lar› aleksitimik grupta anlaml› olarak yüksek bulunmufltur.
BDE’ne göre çekirdek depresyon belirtileri, aleksitimik
grupta genel olarak daha fliddetli yaflanan belirtiler olarak
belirlenmifltir. SCL-90-R’ye göre aleksitimik grupta genel
olarak psikopatoloji düzeyi daha yüksek bulunmufltur.
Wilks’ Lambda diskriminant analizine göre kifliler aras› du-
yarl›l›k ve fobik anksiyete alt ölçeklerine ait ölçek maddele-
ri aleksitimik alt grup için belirleyici maddeler olarak sap-
tanm›flt›r.

Tart›flma: Psikiyatri poliklini¤ine bafl vuran ve major dep-
resif bozuklu¤u olan hastalarda aleksitimi görülme oran›
yüksektir. Aleksitimik özellik depresyonlu hastalarda belirti
da¤›l›m›ndan çok depresyon fliddeti ile iliflkili bir özellik ola-
rak görünmektedir. Depresyona efllik eden anksiyete alek-
sitiminin depresyon üzerindeki etkilerini de¤erlendirirken
mutlak göz önünde bulundurulmas› gereken bir durumdur.
Aleksitimi genel psikopatoloji düzeyi ile de iliflkili görün-
mektedir.

Anahtar sözcükler: depresyon, anksiyete, aleksitimi, 
belirti örüntüsü
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Girifl

Aleksitimi terimi ilk kez Sifneos taraf›ndan emos-
yonel ifllevsellikte k›s›tl›l›k, hayal kurma yetene¤inde
yetersizlik ve duygular› ifade etmek için uygun söz bu-
lamama fleklinde bir kiflilik özelli¤ini tan›mlamak için
kullan›lm›flt›r.1 Çeflitli çal›flmalarda psikosomatik has-
tal›¤› olan hastalarda,somatik belirtileri ön planda olan
psikiyatrik tan› alm›fl hasta gruplar›nda ve somatik ya-
k›nmalar› olan normal örneklemlerde aleksitimik özel-
liklerin daha s›k görüldü¤ü bildirilmifltir.1-5 Fukunishi
ve ark. taraf›ndan yap›lan bir araflt›rmada panik bozuk-
lu¤u olan ve sosyal fobili hastalarda aleksitiminin kont-
rol gruplar›na göre anlaml› düzeyde daha fazla bulun-
du¤u bildirilmifltir.6 Bogutyn ve ark. aleksitimik özelli-
¤i olanlarda somatizasyonun en s›k baflvurulan savun-
ma düzenekleri aras›nda oldu¤unu bildirmifltir.7 

Depresyon son y›llarda aleksitimi ile ilgili çal›flma-
larda s›k olarak incelenen tan› grubu olmufl ve aleksiti-
minin depresyonlu hastalardaki depresif belirti örüntü-
sünü etkileyen bir özellik oldu¤u bildirilmifltir.8 Bir ge-
nel hastanede konsultasyon istemi ile de¤erlendirilen
ve t›bbi hastal›¤› olan depresyonlu hastalarda aleksiti-
mik özelliklerin s›kl›¤›n›n araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada
depresyonu olan hastalarda aleksitiminin daha s›k bu-
lundu¤u bildirilmifltir.9 Çeflitli psikiyatrik tan›lara sahip
ayaktan ve yatarak tedavi gören hastalar üzerinde yap›-
lan bir baflka çal›flmada ise aleksitimik hastalar›n dep-
resyon fliddetlerinin daha yüksek oldu¤u belirlenmifl-
tir.10 Klinik ve klinik olmayan örneklem üzerinde yap›-
lan faktör analiz çal›flmas›nda depresyon ile aleksitimi
aras›nda iliflki bulundu¤u, ancak ortaya ç›kan faktör ya-
p›lar›n›n aleksitiminin depresyondan ayr› bir yap› oldu-
¤unu gösterdi¤i bildirilmifltir.11 Honkalampi ve ark. ta-
raf›ndan depresyon tan›s› alan 137 poliklinik hastas›
üzerinde yap›lan bir baflka çal›flmada ise yüksek düzey-
de aleksitimik özelli¤in belirlendi¤i bildirilmifltir.12

Honkalampi ve ark. taraf›ndan yap›lan ve aleksitiminin
depresyonda süreklilik gösteren bir durum olup olmad›-
¤›n› belirlemeye yönelik bir baflka çal›flmada ise bafllan-
g›ç de¤erlendirmesinde depresyon tan›s› alm›fl 169 has-
tan›n %39’unda aleksitimi saptand›¤› bildirilmifltir.13

Saarijarvi ve ark. psikiyatri konsültasyonu için sevk
edilen 230 hasta üzerinde yapt›klar› bir çal›flmada en
yüksek aleksitimi puanlar›n› major depresyon ve disti-
misi olan affektif hasta grubunun ald›¤›n› saptam›fllar-
d›r.14 Honkalampi ve ark. ise aleksitiminin depresyonda
hastal›¤›n fliddetini etkileyen, durumsal bir özellik ol-
du¤unu bildirmifllerdir.15

Aleksitimik özellik ile iliflkilendirilen bir baflka
duygu ise öfkenin ifade edilmesindeki güçlüktür. Be-
renbaum ve Irvin taraf›ndan 98 üniversite ö¤rencisi
üzerinde yap›lan bir çal›flmada aleksitimi puanlar› yük-
sek olan grubun aleksitimi puanlar› düflük olan gruba
göre daha fazla öfke yaflad›klar›, ancak öfkenin daha
çok sözel olmayan bir flekilde ifade edildi¤i ve kifliler
aras›nda çat›flma yaflamaktan kaç›nd›klar› bildirilmifl-
tir.16 Rief ve ark. yatarak tedavi gören 174 psikiyatrik
hasta üzerinde yapt›klar› ve SCL-90-R kulland›klar› bir
çal›flmada ise yüksek aleksitimik özellik gösteren gru-
bun düflük aleksitimik özellik gösteren gruba göre so-
matizasyon ve öfke/hostilite alt ölçeklerinde daha yük-
sek puanlar ald›¤›n› ve iki grup aras›ndaki fark›n an-
laml› oldu¤unu saptam›fllard›r.17

Depresyon ile somatizasyon aras›ndaki iliflki ise çe-
flitli çal›flmalarda gösterilmifl olan ve uzun süreden beri
bilinen bir durumdur.18-24 Depresyonun en önemli so-
matizasyon nedenleri aras›nda oldu¤u bildirilmifltir.19

Öte yandan depresif durumlarda incelenen bir baflka
yön, depresif tablo ile öfke denetimsizli¤i/hostilite ilifl-
kisidir.25 Overall ve ark. aç›k hostilite, ajitasyon, kuflku-
culuk, anksiyete, somatik kayg›lar, gerginlik ve suç
davran›fl› ile belirlenen bir depresif alt tip tan›mlam›fl-
lard›r.26 Fava ve ark. depresyon tan›s› alan hastalarda
normal kontrol grubuna göre anlaml› düzeyde daha
yüksek öfke ve hostilite oldu¤unu bildirmifllerdir.27

Collins ve Bailey öfke denetimsizli¤i, sald›rgan davra-
n›fllar nedeni ile tutuklanm›fl 1140 erkek üzerinde yap-
t›klar› bir çal›flmada depresif durum ile bu özellikteki
davran›fllar aras›nda önemli iliflki oldu¤unu bildirmifl-
lerdir.28 Aleksitimi-anksiyete iliflkisi ise üzerinde duru-
lan bir baflka konu olup aleksitimi-depresyon iliflkisi
modelinin araflt›r›lmas› s›ras›nda anksiyetenin göz
önünde bulundurulmas› gerekti¤i belirtilmifltir.29 Hon-
kalampi ve ark. depresyon tan›s› alan hastalarda anksi-
yetenin aleksitimi ile iliflkili bir etmen oldu¤unu bildir-
mifllerdir.12

Yap›lan çal›flmalarda depresyon, aleksitimi, somati-
zasyon, öfke/hostilitenin birbirleri ile iliflkili ruhsal du-
rum ve özellikler oldu¤u görülmektedir. Depresyon-
aleksitimi; depresyon-somatizasyon; depresyon-öf-
ke/hostilite; aleksitimi-somatizasyon; aleksitimi-öfke
denetimi ve aleksitimi-anksiyete aras›nda iliflki oldu¤u
ikili gruplar halinde bir çok çal›flmada bildirilmifltir. Bu
çal›flmada aleksitiminin depresyonun fliddeti ve semp-
tomatolojisi üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlan-
m›flt›r.



Yöntem

Çal›flma. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Psiki-
yatri poliklini¤ine ayaktan tedavi amac› ile bafl vuran
100 hasta ile yürütülmüfltür. Hastan›n çal›flmaya al›n-
mas› için DSM-IV s›n›fland›rmas›na göre major depre-
sif bozukluk ölçütlerini karfl›lamas›, 17 yafl›ndan büyük
olmas›, en az ilkokul mezunu olmas›, klinik görüflmede
sa¤l›kl› ruhsal de¤erlendirme yapmay› ve öykü almay›
ve kendini de¤erlendirme ölçeklerini tamamlamay› en-
gelleyecek düzeyde bedensel hastal›¤› bulunmamas›,
major depresif bozukluk d›fl›nda herhangi bir baflka
DSM-IV 1. eksen ve 2. eksen tan›s› ölçütlerini karfl›la-
mamas› koflullar› aranm›flt›r. Psikiyatri poliklini¤ine
bafl vuran hastalar psikiyatri uzman› taraf›ndan de¤er-
lendirilmifl, klinik görüflme sonucu yukar›daki al›nma
ölçütlerini karfl›layan hastalar çal›flma amac› anlat›larak
onaylar› al›nd›ktan sonra çal›flmaya dahil edilmifllerdir.
Örneklemi oluflturan hastalara afla¤›daki form ve ölçek-
ler uygulanm›flt›r:

1. Demografik Bilgi Formu: Çal›flmay› yürüten ya-
zarlar taraf›ndan oluflturulmufl yafl, cinsiyet, e¤itim, me-
deni durum, meslek, aile tipi, geldi¤i ve yaflad›¤› bölge
bilgilerini almaya yönelik bilgi formudur.

2. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçe¤i

(HDDÖ): Depresyon fliddetini ölçmeye yarayan, 17
madde içeren, 0-4 aras›nda puanland›r›lan ve klinik
gözlemci taraf›ndan uygulanan bir ölçektir. Özgün flek-
li Hamilton taraf›ndan gelifltirilmifl,30 Türkçe formunun
geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› ise Akdemir ve ark.
taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.31

3. Beck Depresyon Envanteri (BDE): Depresif has-
talarda kendini de¤erlendirme fleklinde uygulanan, 21
maddeli, her maddesinde 0-3 aras›nda puanlama siste-
mi bulunan bir ölçektir. Özgün formu Beck taraf›ndan
gelifltirilen BDE’nin Türkçe geçerlilik, güvenilirlik ça-
l›flmas› Hisli taraf›ndan yap›lm›flt›r.32,33

4. Toronto Aleksitimi Ölçe¤i (TAÖ): "Kiflilerin duy-
gular›n› ay›rt edebilme ve tan›yabilme yetene¤i", "d›fl
olaylara yönelik düflünce flekli", "duygular›n› söze dö-
kebilme yetene¤i" ve "hayal kurma yetene¤i" fleklinde
dört alt boyuttan oluflan ölçe¤in özgün flekli 26 madde-
den oluflmakta ve 1-5 aras› puanlanmaktad›r.34 Kifliler-
deki aleksitimi düzeyini ölçmeye yarayan ölçe¤in Tür-
kiye’de geçerlilik ve güvenilirli¤i Dereboy taraf›ndan
yap›lm›flt›r.35 "Do¤ru" ve "yanl›fl" fleklinde yan›tlanan
kendini de¤erlendirme fleklinde bir ölçektir. Kesme
noktas› 10/11 puan olarak önerilmifltir. Çal›flmada ölçe-
¤in faktör yap›s› de¤erlendirilmemifl, kesme noktas›na
göre örneklemin aleksitimi düzeyi belirlenmifl ve tüm
grup diskriminant analizi uygulanabilmesi için aleksiti-

mik olmayan ve aleksitimik olan fleklinde iki alt gruba
ayr›lm›flt›r.

5. SCL-90-R (Belirti Tarama Listesi): Derogatis ta-
raf›ndan gelifltirilmifl psikiyatrik tarama arac›d›r.36

Türkçe güvenilirlik ve geçerlilik çal›flmas› Da¤ taraf›n-
dan gerçeklefltirilen bu araç kendini de¤erlendirme tü-
ründe olup hasta taraf›ndan "hiç", "çok az", "orta dere-
cede", "oldukça fazla", "ileri derecede" fleklinde de¤er-
lendirilen 90 maddeli ve 9’u farkl› belirti kümelerini
de¤erlendirmeye yarayan, 1’i de ek bilgi veren toplam
10 farkl› gruptan oluflmaktad›r.37 Alt boyutlar: (1) So-
matizasyon, (2) Obsesif-kompulsif, (3) Kifliler aras› du-
yarl›l›k, (4) Depresyon, (5) Anksiyete, (6) Hostilite, (7)
Fobik anksiyete, (8) Paranoid düflünce, (9) Psikotisizm,
(10) Ek tan› fleklinde olup bu çal›flmada hastalar›n so-
matizasyon düzeylerini belirlemek amac› ile somatizas-
yon alt ölçe¤i, öfke/hostilite düzeylerini belirlemek
amac› ile hostilite alt ölçe¤i, anksiyete düzeylerini be-
lirlemek için anksiyete alt ölçe¤i veri kayna¤› olarak
kullan›lm›flt›r. 

‹statistiksel de¤erlendirme
Veriler SPSS for Windows program›nda de¤erlen-

dirilmifl, de¤iflkenlerin genel olarak da¤›l›mlar› için fre-
kans, say›sal de¤iflkenler için Student’s t testi, katego-
rik de¤iflkenler için c2 testi uygulanm›flt›r. Tüm grup
TAÖ 10/11 kesme noktas›na göre aleksitimik olmayan
ve aleksitimik olan fleklinde iki alt gruba ayr›larak
Wilks’ Lambda diskriminant analiz yöntemi uygulan-
m›flt›r.

Sonuçlar

Tüm grubun (n=100) sosyodemografik özellikleri
ve psikometrik test sonuçlar› Tablo 1’de verilmifltir. 

Aleksitimik ve aleksitimik olmayan gruplar›n TAÖ,
BDE ve HDDÖ toplam puan ortalamalar› aç›s›ndan
karfl›laflt›r›lmas›

Amaca yönelik olarak tüm örneklem TAÖ toplam
puanlar› 10/11 kesme noktas›na göre aleksitimik olma-
yan grup [n=32 (%32), TAÖort=8.15 ± 2.18] ve aleksi-
timik grup [n=68 (%68), TAÖort=14.86 ± 2.9] fleklin-
de iki gruba ayr›lm›flt›r. TAÖort puanlar› aç›s›ndan iki
grup aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› oldu-
¤u saptanm›flt›r (t=11.502, SD=98, p<0.001). Bu iki alt
grup aras›nda aleksitimi düzeylerini etkileyebilecek
olan sosyodemografik özellikler aç›s›ndan anlaml› fark
bulunmam›flt›r (cinsiyet için c2 = 0.096, SD = 1, p =
0.757; e¤itim için için c2 = 1.948, SD = 3, p = 0.583;
medeni durum için için c2 = 4.753, SD = 3, p = 0.191;
aile tipi için için c2 = 0.09, SD = 2, p = 0.952; alg›lanan
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sosyokültürel düzey için için c2 = 3.832, SD = 2, p =
0.147). 

Aleksitimik ve aleksitimik olmayan gruplar BDE
toplam puan ortalamalar›na göre karfl›laflt›r›ld›¤›nda iki
grubun puan ortalamalar› aras›ndaki fark›n istatistiksel
olarak anlaml› oldu¤u bulunmufltur (Aleksitimik olma-
yan grup; BDEort = 21.18 ± 6.6 ve aleksitimik olan
grup; BDEort = 29.51 ± 9.79) (t = 4.98, SD = 98,
p<0.001).

Aleksitimik olmayan grubun HDDÖ ortalamas›
21.43 ± 4.6; aleksitimik grubun HDDÖ ortalamas›
24.13 ± 4.9 olarak belirlenmifl, iki grup aras›ndaki fark
istatistiksel yönden anlaml› olarak de¤erlendirilmifltir (t
= 2.6, SD = 98, p = 0.011).

‹ki grubun belirti fliddetine göre karfl›laflt›r›lmas›

Her iki grubun BDE ve HDDÖ ölçekleri maddeleri-
nin her birinden ald›klar› puan ortalamalar› aç›s›ndan
karfl›laflt›r›lmas›nda iki grup aras›ndaki anlaml› fark bu-
lunan maddeler Tablo 2’de verilmifltir. Buna göre
BDE’ye göre de¤ersizlik, depresif duygudurum, cinsel
isteksizlik, umutsuzluk/karamsarl›k aleksitimik olan
grupta istatistiksel olarak anlaml› düzeyde daha fliddet-
li yaflanan belirtiler olarak belirlenmifltir (p<0.001).

‹ki grubun belirti da¤›l›m›na göre 
karfl›laflt›r›lmas›

BDE ve HDDÖ ölçeklerinin maddelerine göre be-
lirti da¤›l›m› incelendi¤inde, iki grup aras›nda hiçbir
belirti maddesi aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›
fark belirlenmemifltir.

‹ki grubun SCL-90-R ölçe¤i belirtileri ve
alt ölçek puanlar›na göre karfl›laflt›r›lmas›

Aleksitimik olmayan grubun genel fliddet indeksi
1.23 ± 0.5; aleksitimik olan grubun genel fliddet indek-
si ise 1.85 ± 0.67 olarak bulunmufltur. ‹ki grup aras›n-
daki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (t =
4.66, SD = 68, p<0.001). ‹ki grup pozitif belirti toplam
puanlar›na göre karfl›laflt›r›ld›¤›nda, aleksitimik olma-
yan grubu oluflturan deneklerin SCL-90-R belirtilerinin
%56.3’ünü, aleksitimik olan grubu oluflturan denekle-
rin ise SCL-90-R belirtilerinin %67.9’unu pozitif ola-
rak iflaretledikleri belirlenmifltir. ‹ki grup aras›ndaki
fark anlaml› bulunmufltur (t = 3.70, SD = 98, p<0.001).

‹ki grup Pozitif Semptom Distres ‹ndeksi aç›s›ndan
karfl›laflt›r›ld›¤›nda (Aleksitimik olmayan grup: 1.92 ±
0.47; aleksitimik grup: 2.41 ± 0.52) ortalamalar aras›
fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (t = 4.55,
SD = 98, p<0.001).

‹ki grubun SCL-90-R alt ölçek puanlar› aç›s›ndan
karfl›laflt›r›lmas› Tablo 3’de verilmifltir. Buna göre tüm
alt gruplar aç›s›ndan aleksitimik grup ortalama puanla-
r› aleksitimik olmayan grubun ortalama puanlar›na gö-

Tablo 1: Tüm grubun sosyodemografik özellikleri ve psikometrik test
sonuçlar› (s = 100)

Cinsiyet

E¤itim

Medeni durum

Meslek

Yafl
BDE
HDDÖ
TAÖ

s (%)
27 (%27)
73 (%73)

15 (%15)
16 (%16)
45 (%45)
24 (%24)

33 (%33)
60 (%60)
4 (%4)
3 (%3)

32 (%32)
19 (%19)
18 (%18)
15 (%15)
16 (%16)

Erkek
Kad›n

‹lkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul

Hiç evlenmemifl
Evli
Boflanm›fl/ayr› yaflayan
efli ölmüfl

Ev kad›n›
Memur/asker
Ö¤renci
Emekli
Di¤er

Ort

34.9 ± 12.3
26.9 ± 9.7
23.3 ± 5.0
12.7 ± 4.2

En düflük -
en yüksek de¤er

18-60
8-55

14-39
2-25

Tablo 2: ‹ki grubun belirti fliddeti yönünden karfl›laflt›r›lmas›

Aleksitimik
olmayan grup

(s = 32)

0.59 ± 0.56
1.25 ± 0.72
0.59 ± 0.61
0.63 ± 0.83

Aleksitimik grup
(s = 68)

1.37 ± 0.99
2.07  ± 0.85
1.28 ± 1.06
1.34 ± 1.10

t

4.97
4.73
4.06
3.58

p*

<0.001
<0.001
<0.001
0.001

SD

94.6
98

93.7
78.4

BDE maddeleri

De¤ersizlik
Üzüntü/s›k›nt› (depresif duygudurum)
Cinsel isteksizlik
Umutsuzluk/karamsarl›k

* p<0.001
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re istatistiksel olarak anlaml› düzeyde yüksek bulun-
mufltur.

TAÖ, HDDÖ ve BDE toplam puan ortalamalar› ko-
relasyon analizi sonuçlar›

Tüm örneklemin TAÖ, BDE ve HDDÖ toplam pu-
an ortalamalar›na Pearson korelasyon analizi uygulan-
d›¤›nda TAÖort ile hem BDEort aras›nda (r = 0.416,
p<0.001) hem de TAÖort ile HDDÖort aras›nda (r =
0.249, p = 0.012) pozitif korelasyon saptanm›flt›r.

Diskriminant analizi sonuçlar›

Aleksitimik olmayan ve aleksitimik olan gruplar
BDE, HDDÖ ve SCL-90-R maddeleri aç›s›ndan Wilks’
Lambda diskriminant analiz yöntemiyle de¤erlendirildi-
¤inde Eigenvalue = 1.221, Wilks’ Lambda = 0.450,
p<0.001 olarak bulunmufl ve aleksitimik olmayan grup
için fonksiyon yükü –1.595, aleksitimik grup için fonksi-
yon yükü 0.750 olarak belirlenmifltir. Gruplar›n %87’si-
nin do¤ru olarak s›n›fland›¤› belirlenmifltir. ‹ki grup için
belirleyici olan maddeler Tablo 4’de verilmifltir.

Tart›flma

Bu çal›flmada DSM-IV tan› ölçütlerine göre major
depresif bozukluk tan›s› alan hastalar›n %68’inin alek-

sitimi ölçe¤inde 10’un üzerinde puan ald›¤› belirlen-
mifltir. Bu sonuç depresif bozuklu¤u olan hastalarda
%39 ve %41 düzeyinde aleksitimi oran› bulunan çal›fl-
ma sonuçlar›na göre daha yüksek düzeydedir.12,13 Bu
yüksek oran›n ayaktan tedavi için bafl vuran depresif
hastalara özgü bir durum mu yoksa kültürel farkl›l›¤›
ifade eden bir sonuç mu oldu¤u, bu amaca yönelik ça-
l›flmalarla araflt›r›lmas› gerekir. Aleksitimik alt grupta
aleksitimik olmayan alt gruba göre anlaml› düzeyde da-
ha fliddetli yaflanan BDE maddelerinin depresyonun çe-
kirdek affektif belirtileri olmas› major depresif bozuk-
luk tan›s› alan hastalarda oluflan örneklemin duygular›
tan›mada de¤il sözel olarak ifade etmede zorluk çekme-
lerinden kaynaklanabilir. 

Aleksitimik alt grubun BDE ve HDDÖ ortalama pu-
anlar›n›n aleksitimik olmayan alt grubunkilerden an-
laml› düzeyde yüksek bulunmas› aleksitiminin depres-
yonda belirti fliddetini artt›ran bir özellik oldu¤unu bil-
diren çal›flma sonuçlar› ile uyumludur. Parker ve ark.
farkl› tan› kategorilerine sahip 164 hasta üzerinde yü-
rüttükleri çal›flmalar›nda TAÖ ve BDE puanlar› aras›n-
da orta düzeyde bir korelasyon oldu¤unu belirlemifller-
dir.11 Honkalampi ve ark. ise ayaktan tedavi gören 149
depresyonlu hasta üzerinde yürüttükleri bir çal›flmada
BDE puanlar› ile aleksitimik özellik aras›nda anlaml›
düzeyde korelasyon oldu¤unu belirlemifllerdir.12 Hon-
kalampi ve ark. depresyon tan›s› alm›fl 169 hasta üze-
rinde yürüttükleri ve aleksitimik özelli¤in sabit ya da
geçici bir özellik olup olmad›¤›n› araflt›rd›klar› alt› ay-
l›k bir izlem çal›flmas›nda ise ilk de¤erlendirmede alek-
sitimik hastalarda daha fliddetli depresyon belirledikle-
rini bildirmifllerdir.13 Ayn› yazarlar 2001 y›l›nda ta-
mamlad›klar› 12 ayl›k bir baflka izlem çal›flmas›nda ise
depresyon fliddeti ile aleksitimi aras›nda anlaml› düzey-
de iliflki oldu¤unu bildirmifllerdir.15 Bu çal›flmada da

Tablo 3: ‹ki grubun SCL-90-R alt ölçek puanlar› aç›s›ndan karfl›laflt›r›lmas›

Aleksitimik olmayan
grup ort. puan›
(s = 32)

1.15 ± 0.52
0.58 ± 0.46
0.74 ± 0.53
1.67 ± 0.76
1.13 ± 0.84
1.44 ± 0.66
1.19 ± 0.7
1.32 ± 0.71
1.36 ± 0.65

Aleksitimik grup
ort. puan›
(s = 68)

2.14 ± 0.88
1.43 ± 0.88
1.38 ± 0.72
2.33 ± 0.75
1.89 ± 1.14
1.94 ± 0.72
1.81 ± 0.96
1.86 ± 0.86
1.75 ± 0.83

t

6.902
6.280
4.504
4.064
3.779
3.34
3.26
3.01
2.33

p*

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

SD

92.9
97.01

98
98

79.6
98
98
98
98

SCL-90-R alt ölçe¤i

Kifliler aras› duyarl›l›k
Fobik anksiyete
Psikotisizm
Depresyon
Öfke/düflmanl›k
Obsesif/kompulsif
Paranoid düflünce
Anksiyete
Somatizasyon

* p<0.005

Tablo 4: Standartlaflt›r›lm›fl kanonik ay›rt edici fonksiyon katsay›lar›

Maddeler

Erken uyanma (HDDÖ#7)
Topluluk içinde yeme, içmeden huzursuzluk
duyma (SCL-90-R#73,
kifliler aras› duyarl›l›k alt ölçe¤i)
Somatik belirtiler - gastrointestinal (HDDÖ#4)
Topluluk içinde bay›lma korkusu (SCL-90-R#82,
fobik anksiyete alt ölçe¤i)

Fonksiyon yükü

-0.389

0.355
0.387

0.392
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uygulanan korelasyon analizi sonucunda TAÖ puan or-
talamalar› ile hem BDE hem de HDDÖ puan ortalama-
lar› aras›nda pozitif korelasyon saptanm›flt›r. Hem bu
çal›flman›n hem de di¤er çal›flmalar›n sonuçlar›ndan
aleksitimik özelli¤in depresyon fliddeti ile iliflkili oldu-
¤u söylenebilir. Ancak literatürde bu iliflkinin birbirin-
den ba¤›ms›z oldu¤unu gösteren çal›flma sonuçlar› da
vard›r. Parker ve ark. TAÖ ve BDE toplam puanlar›
aras›nda orta derecede bir korelasyon oldu¤unu sapta-
makla birlikte aleksitiminin depresyondan ayr› bir yap›
oldu¤unu ileri sürmüfllerdir.11 Bu sonuçlar aleksitimik
hastalar›n depresyon fliddetlenince çare aramas›ndan
kaynaklanabilir.

BDE’ne göre de¤ersizlik, depresif duygudurum,
umutsuzluk/karamsarl›k gibi genel olarak affektif belir-
tiler aleksitimik grupta aleksitimik olmayan gruba göre
daha fliddetli yaflanan belirtiler olarak bulunmufltur.
BDE gibi bir özbildirim ölçe¤inde somatik içerikli
maddelerin aksine affektif belirtilerin daha yüksek pu-
anlarla iflaretlenmesi Pierlott ve Vinch’in, Taylor ve
ark. ve Honkalampi ve ark.’n›n yapt›klar› ve aleksiti-
mik hastalarda somatizasyon e¤iliminin aleksitimik ol-
mayanlara göre daha fazla oldu¤unu bildiren çal›flma
sonuçlar› ile uyumsuzdur.2,4,12 Depresyonun kültürel
olarak somatik belirtiler fleklinde ortaya ç›kabilece¤i
bilinmektedir. Nitekim bu çal›flmada somatizasyon alt
ölçe¤i SCL-90-R’deki tüm alt ölçekler aras›nda aleksi-
timik olan ve aleksitimik olmayanlar aras›nda en düflük
anlaml› fark saptanan alt ölçek olarak saptanm›flt›r. Bu
aleksitimik olmak ya da aleksitimik olmamaktan ba-
¤›ms›z olarak tüm örneklemin benzer düzeyde somati-
zasyon e¤iliminde oldu¤unu gösterebilir. Öte yandan
bu çal›flmada ayn› hastalar klinisyen taraf›ndan uygula-
nan HDDÖ maddelerine göre de¤erlendirildi¤inde
aleksitimik gruptaki hastalar›n anksiyete belirtisi say›-
labilecek ajitasyonu daha fliddetli yaflad›klar› belirlen-
mifltir. Hendryx ve ark. durumsal aleksitiminin depres-
yondan çok anksiyeteye bir yan›t olmas›n›n daha yük-
sek olas›l›k oldu¤unu, depresyon-aleksitimi iliflkisi in-
celenirken anksiyete ölçümlerinin de yap›lmas› gerekti-
¤ini bildirmifllerdir.29

Aleksitimik olan ve aleksitimik olmayan gruplar
BDE ve HDDÖ maddelerinin da¤›l›m› aç›s›ndan karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda iki grup aras›nda istatistiksel olarak an-
laml› fark bulunan bir belirti saptanmam›flt›r. Bir bütün
olarak de¤erlendirildi¤inde uygulanan ölçek maddeleri-
ne göre iki grup aras›nda yaln›zca fliddet olarak anlam-
l› fark bulundu¤u, s›kl›k aç›s›ndan fark bulunmad›¤›

görülmektedir. Bu sonuç aleksitiminin depresyon flid-
deti ile iliflkili oldu¤unu gösteren çal›flma sonuçlar› ile
uyumludur.12,13,15 ‹ki grup BDE, HDDÖ ve SCL-90-R
Genel fiiddet ‹ndeksi ve Pozitif Belirti Toplam puanla-
r›na göre karfl›laflt›r›ld›¤›nda aleksitimik özelli¤in dep-
resyon fliddeti ile iliflkili, bir baflka deyiflle fliddet fark›
yaratan; ancak belirti da¤›l›m› üzerinde nispeten daha
az etkili bir özellik oldu¤u görülmektedir. 

‹ki grup SCL-90-R alt ölçek puan ortalamalar›na
göre karfl›laflt›r›ld›¤›nda aleksitimik grupta kifliler aras›
duyarl›l›k, fobik anksiyete, psikotisizm, depresyon, öf-
ke/düflmanl›k, obsesif-kompulsif alt ölçekler aç›s›ndan
aleksitimik olmayan gruba göre anlaml› fark bulunma-
s› literatür ile uyumludur. Honkalampi ve ark. depres-
yonlu hastalarda aleksitimik özelli¤e sahip olanlar›n
SCL-90-R anksiyete, psikotisizm alt ölçek puanlar›n›n
daha yüksek oldu¤unu bildirmifllerdir.12 Ancak bu ya-
zarlar›n çal›flmas›nda bu çal›flman›n sonucundan farkl›
olarak aleksitimik hastalarda somatizasyon alt ölçe¤i
puanlar› yüksek bulunmufltur. Rief ve ark.’n›n çal›flma-
lar›nda da yüksek aleksitimi puanlar›n›n genel psikopa-
toloji fliddeti ile birlikte oldu¤u bildirilmifltir.17 Bu ça-
l›flmada aleksitimik grupta SCL-90-R obsesif-kompul-
sif alt ölçek puan ortalamas›n›n yüksek bulunmas› Wi-
se ve ark. n›n çal›flma sonuçlar› ile uyumludur.10 Bu ya-
zarlar bu durumu obsesyonel çizginin do¤as›nda var
olan izolasyon ve represyondan kaynaklanabilece¤i yo-
rumunu yapm›fllard›r. 

‹ki grup diskriminant analizi ile de¤erlendirildi¤in-
de SCL-90-R kifliler aras› duyarl›l›k ve fobik anksiyete
alt ölçeklerinin aleksitimik alt grup için daha belirleyi-
ci oldu¤u görülmektedir. Bu sonuçlar Berenbaum ve Ir-
vin’›n çal›flma sonuçlar› ile uyumludur.16 Bu yazarlar
aleksitimik bireylerin aleksitimik olmayanlara göre da-
ha yüksek oranda kifliler aras› çat›flmalardan kaç›nma
e¤iliminde olduklar›n› bildirmifllerdir.

Çal›flmam›z›n baz› s›n›rl›l›klar› vard›r. Belirlenen
aleksitimi-depresyon fliddeti iliflkisi yöntem gere¤i yal-
n›zca ayaktan tedavi için baflvuran ve depresyon fliddeti
hafif ve orta düzeyde olan olgular için geçerlidir. Sonuç-
lar›n major depresif bozuklu¤u olan tüm hastalara genel-
lenebilmesi için çal›flman›n daha fliddetli depresyon ol-
gular›nda yinelenmesi gerekir. Somatizasyon depres-
yonlu hastalarda önemli bir klinik görünüm fleklidir.
Depresyon-somatizasyon iliflkisinin somatik belirtileri
ölçen özgül bir ölçekle de¤erlendirilmesi gerekir. Alek-
sitimik özellik faktör analizi yöntemi ile yürütülecek ça-
l›flmalar ile incelenmelidir. Ayr›ca aleksitimi-depresyon
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iliflkisinde iliflki modelini etkileyebilece¤i düflünülen
anksiyete daha özgül ölçekler ile ölçülmeli, belirti flid-
deti ve da¤›l›m› üzerindeki etkileri belirlenmeye çal›fl›l-
mal›d›r. Klinik uygulamada ise sonuç olarak;

(1) Psikiyatri poliklini¤ine bafl vuran ve major dep-
resif bozuklu¤u olan hastalarda aleksitimi görülme ora-
n› yüksektir.

(2) Aüleksitimik özellik depresyonlu hastalarda be-
lirti da¤›l›m›ndan çok depresyon fliddeti ile iliflkili bir
özellik olarak görünmektedir.

(3) Depresyona efllik eden anksiyete aleksitiminin
depresyon üzerindeki etkilerini de¤erlendirirken mut-
lak göz önünde bulundurulmas› gereken bir durumdur.

(4) Aleksitimi depresyon fliddeti yan›nda genel psi-
kopatoloji düzeyi ile de iliflkili görünmektedir.

Baflta depresyon olmak üzere genel psikopatoloji
üzerinde klinik görünümlerde de¤iflimlere yol açan et-
kisi ile aleksitimi, klinisyenlerin her zaman göz önünde
bulundurmas› gereken bir durumdur ve özellikle dep-
resyonu ve anksiyetesi fliddetli seyreden hastalarda
araflt›r›lmal›d›r.
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