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ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı aleksitimi ve duygu düzenlemede yaşanan 
güçlüklerin kumar oynama bozukluğunu ne ölçüde yordadığının be-
lirlenmesi ve aleksitimi düzeyi ile patolojik kumar oynama arasındaki 
ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolünün araştırılmasıdır.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini yaş ortalaması 33.30 (ss:11.62) olan 
toplam 246 erkek oluşturmaktadır. Veri toplama amacıyla demografik 
bilgi formu yanı sıra, South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT), To-
ronto Aleksitimi Ölçeği (TAS-20) ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçe-
ği (DDGÖ) kullanılmıştır.

Bulgular: Kumar oynama şiddetini yordayan değişkenleri belirlemek 
amacıyla yürütülen regresyon analizi sonucunda, SOKTT toplam 
puanını, kumar için harcanan para miktarı, TAS-20 toplam puanı ve 
DDGÖ toplam puanı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamakta-
dır. Duygu düzenleme güçlüğünün aleksitimi ile patolojik kumar oyna-
ma arasında kısmi aracı rolü olduğu da bulunmuştur.

Sonuç: Aleksitimik bireylerin bağımlılık davranışına duygu düzenleme 
güçlüğü aracılığıyla yöneldiği düşünülmektedir. Aleksitimi düzeyine ek 
olarak duygu düzenleme süreçlerinde yaşanan güçlüğün patolojik ku-
mar oynama davranışına yol açmada önemli görülmektedir. Bu bağlam-
da mevcut çalışmanın aleksitimi, duygu düzenleme ve patolojik kumar 
oynama davranışını birlikte ele alarak, bağımlılık ile ilgili literatüre katkı 
sunduğu düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Patolojik kumar, aleksitimi, duygu düzenleme 

SUMMARY
Alexithymia and Pathological Gambling: The Mediating Role of 

Difficulties in Emotion Regulation

Objective: The main objective was to determine the prediction level 
of alexithymia and difficulties in emotion regulation on pathological 
gambling. Secondly, this study aimed to examine the mediating role 
of difficulties in emotion regulation on the relationship between 
alexithymia and pathological gambling.

Method: The sample was consisted of 246 male gamblers. The average 
age was 33.30 with a standard deviation of 11.62. In addition to socio-
demographic form, The South Oaks Gambling Screen (SOGS), Toronto 
Alexithymia Scale (TAS-20) and Difficulties in Emotion Regulation 
Scale (DERS) were used to collect data.

Results: Regression analyses revealed that amount of money bet, 
total score of TAS-20 and DERS significantly predicted pathological 
gambling. In addition to these, difficulties in emotion regulation have 
a partial mediator role in the relationship between alexithymia and 
pathological gambling.

Conclusion: It is argued that individuals high in alexithymia become 
prone to addiction behavior through emotion dysregulation. In addition 
to the alexithymia level, difficulties in emotion regulation are seen to 
play an important role  in pathological gambling. In this context, this 
study  contributes to the relevant literature by discussing alexithymia, 
emotion regulation and pathological gambling together.
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GİRİŞ

Kumar, yatırılan miktardan daha fazlasını elde etmek ama-
cıyla oynanan oyun olarak tanımlanabilir. Günümüzde oyun 
olanaklarının ve çeşitliliğinin artmasıyla önem kazanan bir 
sorun haline geldiği de gözlenmektedir. Ülkemizde daha çok 
40-50 yaş arasındaki bireylerde yaygınlık gösterdiği bilinmek-
teyse de, teknolojinin gelişmesiyle gençler arasında da ilgi 
odağı olmuştur (Orford 2005, Karaman 2014). Ülkemizde, 
özellikle internet aracılığıyla, yasal kumar oyunlarına kolay-
ca ulaşılabilmektedir (Arcan 2012, Karaman 2014). Kumar 
oynayan kişi sayısı yasal kumar oynama olanaklarının artışı 
ile doğru yönde bir ilişki göstermektedir (Volberg 1994, Cox 
ve ark. 2000, Matthews ve ark. 2009). Eğlence ve olumlu 
bir deneyim yaşamak amaçlı oynanan kumar oyunlarının 
(Blaszczynski 1994) sıklık ve şiddet bakımından, sürekli ve 
yineleyici bir hal alması ile patolojik kumar oynama durumu 
ortaya çıkmaktadır (Goodman 1990, Raylu ve Oei 2004).

Kumar oynayan kişinin bireysel, sosyal hayatında sorun yaşa-
ması ve kontrolünü kaybetmesi ile karakterize olan (Lesieur 
1984, Amerikan Psikiyatri Birliği 1994) patolojik kumar oyna-
ma davranışına ilişkin bozukluk tanımları, ilk olarak DSM-III 
(Amerikan Psikiyatri Birliği 1980) ve DSM-IV’te (Amerikan 
Psikiyatri Birliği 2000) Dürtü Kontrol Bozuklukları başlığı 
altında ele alınmıştır. İki yıl önce DSM-5’in yayınlanmasıyla 
birlikte, ilk kez “Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık 
Bozuklukları” kategorisi altında “Maddeyle İlişkili Olmayan 
Bozukluklar” bölümünde değerlendirilmiştir (Amerikan 
Psikiyatri Birliği 2013). Buna göre, kumar oynama bozukluğu 
psikolojik, sosyal ve mesleki işlevsellikte düşüşlere yol açan, 
bireyin sık sık kumar oynama arayışı ile meşgul olması, bunu 
durdurma girişimlerinde huzursuzluk yaşaması, bir değer elde 
etmek için bahse girmesi ve oynama isteğini kontrol etmekte 
güçlük yaşaması ile tanımlanmaktadır.

Davranışsal bir bağımlılık olarak tanımlanan patolojik kumar 
oynama davranışının diğer bağımlılıklar ile birlikte görünü-
mü yüksektir (Black ve Moyer 1998, Kausch 2003, Desai ve 
ark. 2007, Barnes ve ark. 2009).

Literatür incelendiğinde patolojik kumar davranışını başlat-
ma ve devam ettirmede, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi gibi 
bazı demografik özellikler (Shepherd ve ark. 1998, Stewart 
ve Oslin 2001, Lang ve Omori 2009), genetik yatkınlık 
(Comings ve ark. 1996, Winters ve Rich 1998); dopamin, 
serotonin ve norepinefrin gibi bazı nörobiyolojik substrat-
lar (Blanco ve ark. 1996, Bergh ve ark. 1997, Blanco ve 
ark. 2000, Bagby ve ark. 2007), öğrenme (Dickerson 1979, 
Lesieur ve Rothchild 1989, Blaszczynski ve Nower 2002), 
dürtüsellik (Moran 1970, Steel ve Blaszczynski 1998, Vitaro 
ve ark. 1999), nevrotizm (Blaszczynski ve ark. 1985, Kaare 
ve ark. 2009) bilişsel çarpıtmalar (Ladouceur ve ark. 2002, 
Myrseth ve ark. 2010) ve başa çıkma becerilerindeki yeter-
sizlik (Lightsey ve Hulsey 2002, Wood ve Griffiths 2007) 

gibi etmenler ile duygudurum bozuklukları (Black ve Moyer 
1998, Petry 2005, Johansson ve ark. 2009) gibi komorbid 
durumların rolü olduğu görülmektedir. 

Buna ek olarak, son yıllarda aleksitimik özelliklerin de bağım-
lılık davranışı ile ilişkili olduğuna dair çalışmalar yapılmıştır 
(Taylor ve ark. 1997, Speranza ve ark. 2004, Evren ve ark. 
2008, Dalbudak ve ark. 2013). Aleksitimi, ilk kez Sifneos 
(1973) tarafından duyguların söze dökülememesi ya da dil-
lendirilememesi (no words for feelings) olarak tanımlanmış 
olmakla birlikte, duyguların tanımlanması, duygusal uyarıl-
manın bedensel duyumlardan ayrılmada zorluk yaşanması, 
sınırlı imgesel süreçlere sahip olma, duyguları açıklamakta 
zorluk yaşama ve uyaran bağımlı, dışsal-odaklı bir bilişsel tar-
za sahip olma olarak da açıklanmıştır (Nemiah ve ark. 1976, 
Taylor ve ark. 1997). Aleksitimik özellikler gösteren bireyle-
rin, duygularıyla ilişkili düşünme konusunda ve stresli duygu-
larıyla başa çıkmada güçlük yaşadıkları bildirilmiştir (Taylor 
2000).  

Taylor ve arkadaşları (1991) aleksitimik bireylerin duygularını 
düzenlemek amacıyla kompulsif davranışlara yöneldiğini id-
dia etmektedir. Speranza ve arkadaşları (2004) ise aleksitimik 
bireylerin içgörü ve kendilik bilgisi yoksunluğu yüzünden ba-
ğımlı davranışlar sergilediklerini öne sürmüşlerdir. Literatür 
incelendiğinde, psikoaktif madde (Taylor ve ark. 1990, Uzun 
ve ark. 2003, Thorberg ve ark. 2009) ve internet bağımlılığı 
(De Berardis ve ark. 2009) gibi bozukluklarla sıkça birlikte 
görülebilen aleksitimik özelliklerin, bir davranışsal bağımlılık 
olan patolojik kumar oynama için de risk etmeni olabileceği 
düşünülebilir. Öte yandan, literatürde patolojik kumar oyna-
ma ve aleksitimi arasındaki ilişkiyi ele alan az sayıda çalışma 
bulunmaktadır (Lumley ve Roby 1995, Parker ve ark. 2005, 
Mitrovic ve Brown 2009, Toneatto ve ark. 2009, Bonnaire ve 
ark. 2013). Bu çalışmalara ek olarak, başa çıkma süreçlerinin 
bir parçası olarak ele alınan duygu düzenleme becerilerinin 
(Lazarus ve Folkman 1984) de aleksitimik bireylerde yeter-
siz olduğu ve bu bireylerin rahatsızlık verici duygularını ba-
ğımlı davranışlara yönelerek regüle ettikleri savunulmaktadır 
(Taylor ve ark. 1997). Duygu düzenleme güçlüğü, olumsuz 
duygular karşısında dürtüsel davranışları kontrol etmede,  he-
defe yönelik davranışları sürdürmede ve uyumsal duygu dü-
zenleme stratejilerine erişimde güçlük yaşanması şeklinde ele 
alınmaktadır (Gratz ve Roemer 2004, Berking ve ark. 2011).

Bazı araştırmalarda duygu düzenleme güçlüğü olan bireylerin, 
olumsuz duygularından kaçmak, yeniden regüle etmek ya da 
olumsuz ruh halinden kurtulmak için bağımlılık davranışları-
na başvurabildiği gösterilmiştir  (Taylor ve ark. 1997, Tice ve 
ark. 2001, Ricketts ve Macaskill 2003, Aldao ve ark. 2010). 
Öte yandan, literatürde duygu düzenleme ile doğrudan pato-
lojik kumar ilişkisini inceleyen tek bir araştırmaya rastlanmış-
tır. Williams ve arkadaşlarının (2012) yaptığı bu çalışmada, 
patolojik düzeyde kumar oynayan bireylerin uyumlu duygu 
düzenleme stratejilerinden biri olan yeniden değerlendirmeyi 
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daha az kullandıkları ve kontrol grubuna göre duygusal açık-
lıkta ve duygusal farkındalıktaki eksikliğin bu grupta daha 
yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir.  

Yukardaki çalışmalar aleksitimi ile bağımlı davranışlar ara-
sındaki ilişkinin duygu düzenleme güçlüğü aracılığıyla oldu-
ğunu düşündürtmektedir. Dahası, literatürde de aleksitimi, 
patolojik kumar oynama ve duygu düzenleme güçlüğü ara-
sında ikili ilişkilere rastlanmaktadır (Lumley ve Roby 1995, 
Parker ve ark. 2005, Dubey ve ark. 2010, Chen ve ark. 2011, 
Stasiewicz ve ark. 2012, Williams ve ark. 2012); fakat aleksi-
timi ve duygu düzenleme güçlüğünün patolojik kumar oyna-
ma ile olan ilişkisini yordayan bir çalışma bulunmamaktadır. 
Çalışmamız aleksitimi ve duygu düzenlemenin patolojik ku-
mar oynanma davranışını ne ölçüde yordadığını incelemeyi, 
aleksitimi ve patolojik kumar oynama davranışı arasında duy-
gu düzenlemenin aracı rolünün olup olmadığını belirlemeyi 
amaçlamaktadır. 

GEREÇ ve YÖNTEM

Örneklem: Araştırmaya, Türkiye’nin çeşitli illerinden kumar 
oynadığını sözel olarak beyan eden, 18-64 yaş aralığında, 244 
erkek katılmıştır. Katılımcılara İstanbul ilindeki çeşitli iddia 
bayileri, şans oyunları oynatılan büfeler, at yarışı oynatılan 
hipodromlar ve internet üzerinden kumar oynatılan siteler 
aracılığıyla ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş ortalamaları 33.31 
(ss = 11.64) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların ölçekler uy-
gulanmadan önce kumar oynayıp oynamadıkları sorgulanmış 
ve sadece kumar oynayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 
olan 18 yaş üstü kişilere uygulama yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgi Formu: Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim 
düzeyi, gelir düzeyi gibi çeşitli sosyo-demografik bilgilerine 
ulaşmak ve kumar oynamak için ayırdıkları zaman ve para 
miktarını belirlemek amacıyla çeşitli sorular içeren, araştırma-
cılar tarafından oluşturulmuş bir formdur. 

South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe Formu (SOKTT): 
Lesieur ve Blume (1987) tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye 
uyarlaması Duvarcı ve Varan (2001) tarafından yapılmıştır. 
Ölçek, kumar oynama şiddetini ölçmeye yönelik 19 madde-
den oluşmaktadır. Türk örneklemine uyarlaması yapılan çalış-
mada toplam 19 puan üzerinden 8 ve yukarı puan alanların 
muhtemel patolojik düzeyde kumar oynayanlar olarak sınıf-
landırılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Ölçeğin iç tutar-
lık katsayısı Cronbach alfa .87 ve test-tekrar test korelasyon 
katsayısı .95 olarak belirlenmiştir.

Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20): Toronto Aleksitimi 
Ölçeği, Bagby ve arkadaşları (1994) tarafından aleksitimik 
özellikleri ölçmek amacıyla geliştirilen 20 soruluk kendi-
ni değerlendirme ölçeğidir. Türkçeye uyarlaması Güleç ve 

arkadaşları (2009) tarafından yapılan ölçek 3 faktörden oluş-
maktadır. Duyguları tanımada güçlük, duyguları söze dök-
mede güçlük, dışa dönük düşünme alt ölçeklerine sahiptir. 
Ölçekten alınan yüksek puanlar aleksitimik eğilimin artışına 
işaret etmektedir.  Toplam Cronbach alfa değeri 0.78, alt öl-
çeklerin ise 0.57-0.80 arasında bulunmuştur.

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ): Gratz ve Roemer 
(2004) tarafından duygu düzenleme güçlüklerini belirlemek 
amacıyla geliştirilmiştir. Otuz altı maddeden oluşan ölçek 5’li 
Likert tipi ölçek kullanılarak değerlendirilmektedir. Türkçeye 
uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması Rugancı (2008) 
tarafından yapılmıştır. Ölçek, “farkındalık” (duygusal tepki-
lere ilişkin farkındalığın olmaması), “açıklık” (duygusal tep-
kilerin anlaşılmaması),  “kabul etmeme” (duygusal tepkilerin 
kabul edilmemesi), “stratejiler” (etkili olarak algılanan duygu 
düzenleme stratejilerine sınırlı erişim), “dürtü” (olumsuz duy-
gular deneyimlerken dürtülerin kontrolünde güçlük yaşama) 
ve “amaçlar” (olumsuz duygular deneyimlerken amaç odaklı 
davranışlarda bulunmada güçlük yaşama) olmak üzere 6 alt 
boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .94 ola-
rak hesaplanmış, alt boyutlarının iç tutarlılık kat sayılarının 
ise .90 - .75 arasında değiştiği gözlenmiştir. Ölçeğin Türkçe 
formunun test- tekrar test güvenirliği .83, iki yarım test güve-
nirliği ise .95 olarak bulunmuştur.

İşlem: Çalışmaya katılan kişilere ölçekler yüz yüze görüşüle-
rek ve internet üzerinden çevrimiçi form kullanılarak uygu-
lanmıştır. Bu iki farklı metot ile elde edilen veriler t-testi ile 
analiz edilmiş ve gruplar arası farklılık olmadığı görülmüştür. 
Uygulamalar öncesinde, hazırlanan bilgilendirilmiş onam 
metni katılımcılara aktarılmış ve onayları alındıktan sonra so-
rulara geçilmiştir. Veriler bilgisayar ortamına girildikten sonra 
veri temizliği yapılmış, ölçek maddelerinin yarısından çoğunu 
boş bırakan 3 katılımcı ve uç gruplarda değerler (-3.29 > z 
<3.29) alan 12 katılımcı çalışma kapsamına alınmamıştır. 

BULGULAR

Katılımcıların 73’ü (%29.9) ilkokul ve ortaokul, 82’si (%33.6) 
lise, 89’u (%36.5) üniversite ve üstü mezundur. Medeni du-
rum açısından incelendiğinde katılımcıların yarıdan fazlası-
nın (%55.7) bekar ve (%59.4) orta sosyo-ekonomik düzeye 
sahip bireyler olduğu görülmektedir. Ayrıca 140 katılımcı 
(%57.4) alkol, 158 katılımcı (%64.8) sigara, 19 katılımcı 
(%7.8) ise madde kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların 
168 (%68.9)’inin yakın çevresinde de kumar oynayan kişile-
rin bulunduğu belirlenmiştir. SOKTT kesme puanı açısından 
incelendiğinde 244 katılımcının 85’inin (%34.8) problemli / 
patolojik kumar oynama kriterlerini karşıladığı görülmüştür. 

Araştırmada yer alan katılımcıların çeşitli değişkenler ve 
kullanılan ölçeklerden elde ettikleri puanların ortalaması, 
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standart sapma, minimum ve maksimum değerleri Tablo 1’de 
gösterilmektedir.

Araştırmada yer alan tüm değişkenler arasındaki ilişkileri sap-
tamak üzere Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi 
yapılmış ve analiz sonuçlarına Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Buna göre araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturan 
Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ve Duygu Düzenleme 
Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) ile araştırmanın bağımlı değişke-
nini oluşturan South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT) 
arasında (sırasıyla: r = 0.46, p < 0.01; r = 0.43, p < 0.01) an-
lamlı ve pozitif yönde ilişkiler olduğu görülmektedir. DDGÖ 
ile TAÖ-20 arasında da anlamlı ve pozitif yönde güçlü bir 
ilişki olduğu belirlenmiştir (r = 0.64, p < 0.05). Çalışmanın 
temel amacı doğrultusunda ilk olarak patolojik kumar oyna-
ma davranışını (SOKTT puanlarını) yordayan değişkenlerin 
belirlenmesi için çoklu hiyerarşik regresyon analizi uygulan-
mıştır. Buna göre, ilk aşamada demografik değişkenler (yaş, 
eğitim, sosyo-ekonomik düzey) ve haftalık kumara harcanan 
saat, haftalık kumara yatırılan para miktarı, ikinci aşamada 
Toronto Aleksitimi Ölçeği toplam puanı, son aşamada ise 
Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği toplam puanı denkleme 
alınmıştır. Sonuçlar Tablo 3’te görülmektedir.

Tablo 3’ten de incelenebileceği üzere denkleme ilk blokta gi-
ren demografik faktörlerden eğitim düzeyi ve haftalık kumara 
harcanan zaman ve para değişkenlerinin patolojik kumar oy-
nama davranışının anlamlı yordayıcıları olduğu ve varyansın 
%12’sini açıkladıkları görülmektedir (R2 = 0.12, F(5,  233) 
= 6.20, p < 0.01).

İkinci blokta denkleme giren TAÖ-20 ile birlikte açıklanan 
varyansın %29’a yükseldiği görülmektedir. Bu blokta, denk-
leme ilk blokta giren değişkenlerden sadece haftalık kuma-
ra harcanan para değişkeninin anlamlı etkisini sürdürdüğü 
görülmüştür (R2 = 0.29 F(6,232) = 15.96, p < 0.01). Son 
blokta eşitliğe giren DDGÖ değişkeni ile birlikte toplam 

açıklanan varyans %31’e yükselmiştir. Bu blokta haftalık ku-
mara harcanan para ve TAÖ-20 değişkenlerinin anlamlı etki-
lerini sürdürdüğü görülmüştür (R2 = 0.31, F(7,231) = 14.95, 
p < 0.01). Son blokta elde edilen katsayılara bakıldığında de-
mografik değişkenlerin (yaş, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik 
düzey) ve haftalık ortalama kumara harcanan zamanın South 
Oaks Kumar Tarama Testi puanı üzerinde anlamlı bir yorda-
yıcı etkisinin bulunmadığı görülmüştür. Haftalık ortalama 
kumara harcanan para miktarı (β = 0.25, p < 0.01), Toronto 
Aleksitimi Ölçeği (β = 0.33, p < 0.01) ve Duygu Düzenleme 
Güçlüğü Ölçeği puanlarının (β = 0.19, p < 0.05) ise patolojik 
kumar oynama davranışını (SOKTT puanını) anlamlı ve po-
zitif yönde yordadığı görülmektedir. 

Aleksitimi ve patolojik kumar ilişkisinde duygu  
düzenleme güçlüğünün aracı rolü

Aleksitimi ile patolojik kumar oynama davranışı ilişkisin-
de duygu düzenleme güçlüğünün aracı rolünün incelen-
mesi amacıyla verilere regresyon analizleri uygulanmıştır. 
Araştırmada ileri sürülen aracı değişkenlerin rolü incelenirken 
Baron ve Kenny’nin (1986) ölçütleri göz önüne alınmıştır. 
Buna göre yordayıcı değişken (TAÖ-20) ile yordanan değiş-
ken (SOKTT) ve aracı değişken (DDGÖ) arasındaki ilişkiye 
ilişkin model Şekil 1’den izlenebilir. 

İlk olarak eşitliğe SOKTT puanlarının yordayıcısı olarak 
TAÖ-20 puanları girmiştir. Buna göre TAÖ-20 puanlarının 
(β = 0.46, t = 8.03, p < 0.01) SOKTT değişkeninin anlamlı 
pozitif yordayıcısı olduğu görülmüştür. TAÖ-20’nin bağımlı 
değişkendeki (SOKTT) varyansın %21’ini açıkladığı görül-
müştür (R2 = 0.21,  F(1, 242) = 64.48,  p < 0.01). 

TABLO 1. Çeşitli Değişkenler ve Ölçeklerden Elde Edilen Puan  
Ortalama, Standart Sapma, Minimum ve Maksimum Değerleri.

Değişkenler Ort. ss Min-Maks.

Yaş 33,31 11,64 18-64

Haftalık Ortalama Kumar Oynamaya 
Ayrılan Saat

8,68 16,01 0,5-100 saat

Haftalık Ortalama Kumar Oynamaya 
Harcanan Para (TL)

311,79 704,91 3-5000 TL

SOKTT 5,52 4,18 0-18

TAÖ-20 54,96 10,63 27-84

DDGÖ 95,23 21,84 46-141

Ort.: Ortalama; SS: Standart Sapma; Min-Maks: Minimum ve Maksimum 
Değerler;  TAÖ-20: Toronto Aleksitimi Ölçeği; DDGÖ: Duygu Düzenleme 
Güçlüğü Ölçeği; SOKTT: South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe Formu.

TABLO 2. Değişkenler Arası Korelasyon Katsayıları.

1 2 3

South Oaks Kumar Tarama Testi (SOKTT) -

Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ,46** -

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) ,43** ,64** -

*p < ,05, **p <,01 
TAÖ-20: Toronto Aleksitimi Ölçeği; DDGÖ: Duygu Düzenleme Güçlüğü 
Ölçeği; SOKTT: South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe Formu.

TAÖ-20: Toronto Aleksitimi Ölçeği; DDGÖ: Duygu Düzenleme Güçlüğü 
Ölçeği; SOKTT: South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe Formu.

ŞEKİL 1.  TAÖ-20 ile SOKTT arasındaki ilişkide DDGÖ Aracı Rolü.

Duygu Düzenleme
Güçlüğü (DDGÖ)

Aleksitimi 
(TAÖ-20)

Patolojik Kumar 
Oynama (SOKTT)

.46** (31**)

.64** .23** 



21

İkinci olarak, TAÖ-20 puanlarının, aracı değişken olan 
DDGÖ puanları üzerindeki etkisini görmek üzere amacıyla 
regresyon analizi uygulanmıştır. Buna göre TAÖ-20’nin (β = 
0.64, t = 13.09, p < 0.01) aracı değişken olan DDGÖ puan-
larını anlamlı ve pozitif yönde yordadığı  görülmüştür. TAÖ-
20’nin, DDGÖ puanlarına ilişkin varyansın %42’sini açıkla-
dığı görülmüştür (R2 = 0.42, F(1,242) = 171.37, p  < 0.01). 

Son olarak TAÖ-20 puanları ve aracı değişken olan DDGÖ 
denkleme eşzamanlı girdiğinde, DDGÖ’nin SOKTT puan-
larını anlamlı pozitif yordayıcısı olduğu (β = 0.23, t = 3.19, 
p < 0.01); TAÖ-20 puanları (β = 0.31, t = 4.21, p < 0.01) ile 
SOKTT arasındaki ilişkinin gücünün azaldığı görülmüştür 
(F(2,241) = 38.53,  p < 0.01). Beta değerindeki azalma mikta-
rının anlamlılık düzeyi Sobel testi kullanılarak değerlendiril-
miştir. Gözlenen düşüşün TAÖ-20 için anlamlı olduğu Sobel 
Testi ile doğrulanmıştır (z = 3.71, p < 0.01). Analiz sonuçları 
Tablo 4’ten izlenebilir.

TARTIŞMA

Araştırmanın temel amacı doğrultusunda aleksitimi ve duygu 
düzenleme güçlüğünün patolojik kumar oynamayı anlamlı ve 
pozitif yönde yordadığı görülmüştür. İlgili literatür incelendi-
ğinde, aleksitimi ve psikolojik belirtiler arasında anlamlı iliş-
kilerin olduğu görülmekte (Honkalampi 2000, Courty 2015) 
ve aleksitiminin bağımlılık davranışları için önemli risk fak-
törlerinden biri olduğu belirtilmektedir (Taylor ve ark. 1997, 
Evren ve ark. 2008). 

Literatürde aleksitimi ve patolojik kumar oynama arasında-
ki ilişkiyi inceleyen oldukça az sayıda çalışma bulunmaktadır 
(Mitrovic ve Brown 2009, Bonnaire ve ark. 2013). Lumley 
ve Roby’nin (1995) 17-55 yaş arası bireylerde aleksitimi ve 
patolojik kumar arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yaptığı 
çalışmada, kumar oynayanlar arasında aleksitimi yaygınlığı-
nın kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Üniversite öğrencileriyle yapılan 562 kişilik bir başka çalışma-
da da, benzer şekilde, aleksitimik bireyler arasında patolojik 

TABLO 3. Patolojik Kumar Oynama Davranışını (SOKTT Puanlarını) Yordayan Değişkenler.

Adımlar R2 Radj DR2 B Std. hata Beta t F

1 ,12** ,10 ,12** 6,20**

Eğitim düzeyi -,80 ,38 -,15 -2,12*

Haftalık ortalama kumara harcanan zaman (Saat) ,04 ,02 ,14 2,15*

Haftalık ortalama kumara harcanan para miktarı ,01 ,00 ,23 3,45*

2 ,29** ,28 ,18** 15,96**
Haftalık ortalama kumara harcanan para miktarı ,01 ,00 ,26 4,25**

Toronto Aleksitimi Ölçeği ,17 ,02 ,44 7,57**

3 ,31** ,29 ,02* 14,95**
Haftalık ortalama kumara harcanan para miktarı ,01 ,00 ,25 4,02**

Toronto Aleksitimi Ölçeği ,13 ,03 ,33 4,49**

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği ,04 ,02 ,19 2,57*

*p < ,05, **p < ,01 
SOKTT: South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe Formu.

TABLO 4. TAÖ-20 ile SOKTT arasındaki ilişkide DDGÖ Aracı Rolü.

Yordanan değişken Yordayıcı değişken R R2 Radj B Std. hata Beta t F

SOKTT TAÖ-20w ,46 ,21** ,21 ,18 ,02 ,46 8,03** 64,48**

SOKTT TAÖ-20 ,49 ,24** ,24 ,12 ,02 ,31 4,21** 38,53**

DDGÖ ,04 ,01 ,23 3,19*

*p < ,05, **p < ,01   
TAÖ-20: Toronto Aleksitimi Ölçeği; DDGÖ: Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği; SOKTT: South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe Formu.
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düzeyde kumar oynayanların oranı, aleksitimik olmayan-
lara göre daha yüksek bulunmuştur (Parker ve ark. 2005). 
Toneatto ve arkadaşlarının (2009) kumar oynayan katılım-
cılar ile yaptığı çalışmada ise, patolojik düzeyde kumar oyna-
yan erkek katılımcıların duygularını tanımakta ve söze dök-
mekte güçlük yaşayan bireyler olduğu sonucuna varılmıştır. 
Patolojik kumar oynayanların, duygulardan haberdar olma ve 
duygularla ilişki kurma yeteneği azalmış görünmektedir. 

İlgili literatür incelendiğinde, duygu düzenleme güçlüğü ve 
kumar oynama arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen yalnız-
ca bir çalışmaya rastlanmaktadır. Williams ve arkadaşlarının 
(2012) yaptığı bu çalışmada, mevcut çalışmanın bulguları-
na paralel olarak, patolojik düzeyde kumar oynayan grupta, 
DDGÖ’nin tüm alt boyut puanları anlamlı derecede yüksek 
bulunmuştur. Ancak amaçlar alt boyutu ile kabul etmeme alt 
boyutunun diğer alt boyutlara göre daha düşük düzeyde puan 
aldığı gözlenmiştir. Patolojik kumar oynayan grubun kont-
rol grubuna kıyasla daha yüksek düzeyde duygusal açıklıkta 
eksiklik ve dürtüsellik gösterdikleri bulunmuştur. Çalışmada, 
patolojik kumar oynayan bireylerde özgül duygu düzenleme 
yetersizliklerinin olduğu sonucuna varılmıştır. 

Aleksitimi ile patolojik kumar oynama ilişkisinde duygu dü-
zenlemenin aracı rolü mevcut çalışmanın bulguları arasın-
dadır. Aleksitimik bireylerin bağımlılık davranışına duygu 
düzenleme güçlüğü aracılığıyla yöneldiği düşünülmektedir. 
Ricketts ve Macaskill (2003) kumar oynayan katılımcıların 
duygu değişimlerini incelemek üzere yaptığı araştırmada hoşa 
gitmeyen duygusal durumu sona erdirmek için, kumar oy-
nama ya da kumara son verme yöntemlerini kullanmıştır. 
Kumar oynamaya son veren katılımcılar duygusal sıkıntılara 
katlanmada zorluk yaşadıklarını bildirmişlerdir (Ricketts ve 
Macaskill 2003).

Çalışmanın amacı doğrultusunda yürütülen analiz bulgula-
rına göre, demografik değişkenlerden yaş, eğitim düzeyi ve 
sosyoekonomik düzeyin patolojik kumar oynamanın anlamlı 
yordayıcıları olmadığı görülmüştür. Oysa, literatür incelendi-
ğinde, genç yaşın patolojik kumar oynama için risk faktörü 
olduğunu gösteren çalışmalara rastlanmaktadır (Volberg ve 
ark. 2001, Bondolfi ve ark. 2008). Öte yandan, bu bulgu ile 
zıt olan sonuçlara ulaşmış çalışmalar da bulunmaktadır (el-
Guebaly ve ark. 2006, Chou ve Afifi 2011). Bu alanda ergen 
ve gençlerle yapılan çalışmalar artış gösterirken, orta yaş ve 
üzeri kumar oynayan bireylerle yapılan çalışmaların yeter-
siz kaldığı görülmektedir. Son yıllarda Türkiye örneklemiy-
le yapılan bir araştırmada mevcut çalışma ile paralel olarak, 
SOKTT puanı ile değerlendirilen katılımcıların kumar oyna-
ma şiddeti puanlarının yaşa göre anlamlı bir farklılık göster-
mediği belirlenmiştir (Arcan 2012).

Literatürde mevcut çalışma bulgusuna paralel şekilde kumar 
oynama şiddetinin eğitim düzeyine göre farklılaşmadığını 
gösteren çalışmalara rastlanmaktadır (Volberg ve ark. 2001, 

Arcan 2012). Bunun yanı sıra düşük eğitim düzeyinin pato-
lojik kumar oynama için risk faktörü olduğunu belirten ça-
lışmalar da mevcuttur (Myrseth ve ark. 2009, Kessler ve ark. 
2008). Moragas ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında ise bi-
reysel beceriye dayalı olarak kumar oynayan grupta yüksek 
eğitim seviyesinin kumar oynama için risk faktörü olduğu 
belirlenmiştir. Kumar oyunlarının çeşitliliği göz önüne alındı-
ğında, çalışmamızın bulgusu ile tutarlı olarak patolojik kumar 
oynamanın eğitim düzeyinden bağımsız olarak ele alınabile-
ceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmada kumar oynama şiddetinin sosyoekonomik dü-
zeye göre farklılık göstermediği bulgular arasındadır. Fakat, 
literatür incelendiğinde bu alanda da çelişkili bulgulara 
rastlanmaktadır. Bondolfi ve arkadaşlarının (2000) yaptığı 
çalışmada, yüksek gelir düzeyi kumar oynama ile ilgili prob-
lemlerin ortaya çıkmasında risk faktörü olarak görülürken; 
farklı bir araştırmada kumar oynayan bireylerin yaşadığı fi-
nansal sorunların patolojik kumar oynama için anlamlı bir 
risk faktörü olduğu bulunmuştur (Petry 2005). Bizim çalış-
mamızda sosyoekonomik düzeyin patolojik kumar oynama 
davranışını yordamıyor olması, belki katılımcıların daha 
çok (%59.2) orta sosyoekonomik düzeye sahip olması ile 
açıklanabilir.

Mevcut araştırmanın bir diğer bulgusu ise haftalık kumar için 
harcadıkları para miktarının patolojik kumar oynamayı an-
lamlı ve pozitif yönde yordadığıdır. Literatür incelendiğinde 
mevcut çalışma bulgusu ile paralel bulgulara ulaşmış çalışma-
lara rastlanmaktadır (Echeburúa ve ark. 1996, Petry ve Mallya 
2004). Buna ek olarak, kumara daha fazla para yatırmanın 
daha fazla heyecan, uyarılma ve kazanma beklentisi yaratması 
(Ladouceur ve ark. 2003, Roby ve Lumley 1995) nedeniyle, 
harcanan para miktarının patolojik kumar oynamayı yorda-
ması beklenebilir bir bulgudur.

Sonuç olarak, aleksitimi düzeyine ek olarak, duygu düzen-
leme süreçlerinde yaşanan güçlüğün varlığı patolojik kumar 
oynama davranışına yol açmada önemli görülmektedir. Bu 
bağlamda mevcut çalışmanın iddiası aleksitimi, duygu düzen-
leme ve patolojik kumar oynama davranışını birlikte ele ala-
rak, kumar bağımlılığının yalnızca daha önce de çalışılmış bu-
lunan aleksitimi ile değil, duyguların düzenlenmesi açısından 
da değerlendirilmesinin önem taşıdığıdır. Hem patolojik ku-
mar oynama davranışı gösteren hem de aleksitimik bireylerde 
bu ikisi arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğünün ara-
cı rolünü bilerek yaklaşımda bulunmak, tanı aşamasında ve 
tedavi sürecinde duygu düzenleme güçlüğünü dikkate almayı 
sağlayabilir. Bireyin duygu düzenleme becerisi kaygı ve zor-
lukları ile başa çıkmada önemli ve gereklidir (Jazaieri ve ark. 
2013). Duygu düzenleme güçlüğünün bir sonucu olarak tar-
tışılan bağımlılık davranışlarının diğer birçok psikolojik be-
lirtiler ile birlikte görülme olasılığının da yüksek olduğu dü-
şünülürse, tanı aşamasında bunun değerlendirilmesi örneğin, 
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bilişsel duygu düzenleme üzerinde çalışılması yoluyla, bu 
grup hastanın tedavisine yeni bir boyut kazandırabilecektir.

Araştırmanın örnekleminin sadece erkek katılımcılardan 
oluşması ve ölçme araçlarının özbildirime dayalı olması ise 
çalışmanın kısıtlılıkları arasındadır. Örneklem seçiminin hem 
çevrimiçi hem de yüzyüze görüşmeye dayalı olması da, bir 
yandan homojen bir örneklem olmamasının kısıtlılığını taşır-
ken bir yandan da güç ulaşılabilecek bir örnekleme ulaşmayı 
sağladığı için zenginleştirici olduğu düşünülmektedir. Buna 

ek olarak, çalışmada patolojik kumar oynama ile yüksek ko-
morbitesi olan diğer madde bağımlılıkları ayrıntılı sorgulan-
mamıştır. Bu alanda yapılacak çalışmalarda bu bozuklukların 
da değerlendirilmesi yararlı olacaktır. Ülkemizde patolojik 
kumar oynama sorununun değerlendirilmesiyle ilgili ciddi 
bir araştırma eksiği bulunmaktadır. Henüz zengin bir bilgi bi-
rikiminin olmadığı düşünülen bu alanda, bu konunun gün-
celliğinin ve öneminin göz önüne alınarak kültürel ve sosyal 
olarak etki eden değişkenler üzerine yapılacak çalışmalar da 
alana katkı sağlayacaktır.
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