
Bağımlılık ned�r?
Uzman Kl�n�k Ps�kolog B�rgül Sena Mayda

 P S İ K O L O J İ K  D A N I Ş M A N L I K  V E  R E H B E R L İ K  B İ R İ M İ

"Bağımlılık" kel�mes� Lat�nce
"adamak; kend�n� başkasına adamak"
anlamlarına gelen "add�cere"
kel�mes�nden türemekted�r.

Madde, bedene g�rd�ğ�nde �şley�ş� etk�lemekted�r. Alkol, n�kot�n,
kafe�n, koka�n, mar�huana, uçucu maddeler g�b� b�r çok farklı
madde türler� vardır. Her madden�n etk�ler� b�rb�r�nden farklıdır.
K�m� madde k�ş�n�n s�stem�n� hızlandırırken k�m�s� yavaşlatır.
Bazıları �se sanrılar, halüs�nasyonlar görmes�ne ve/veya duymasına
neden olab�lmekted�r.

Madde kullanan herkes�n "bağımlı"
olma r�sk� vardır. Bağımlılık b�yo-ps�ko-
sosyal b�r hastalıktır.



Bağımlı olduğumuzu
nasıl anlarız?
 Madde kullanımında, k�ş�
kullandığı maddeye karşı hem
ps�koloj�k hem de f�z�ksel b�r
bağımlılık gel�şt�rd�ğ�nden dolayı,
madden�n vücuda alınmadığı
zaman yoksunluk bel�rt�ler�n�n
ortaya çıkmasına sebeb�yet ver�r.
Ve bu da, madde alınmadığında
günlük hayattak�
sorumluluklarımızı yer�ne
get�rmekte güçlüğe, �şlev
bozukluğuna sebeb�yet ver�r. 

Huzursuzluk
Kalp Çarpıntısı
Aşırı S�n�rl� Olma
Hal�
T�treme
M�de Bulantısı,
Kusma
Odaklanma
Problem�
Şüphec�l�k
(Paranoya hal�) vb.

                 
 YOKSUNLUK
BELİRTİLERİ



Alkol-madden�n r�skl� kullanımı, beyn�m�z�n haz
merkez�nde hasara sebep olur. Böylece k�ş� doğal
hazlardan z�yade sadece alkol ve maddeden haz
duymaya başlar.

B�rey�n kullandığı maddeye karşı tolerans
gel�şt�rmes�yle beraber, aynı hazzı alab�lmek adına çok
daha fazla tüket�me başvurur.

Alkol-madde bırakıldıktan sonra bey�n hemen
kend�s�n� toplayamaz. Nüksler�n olması tedav�
sürec�nde normald�r!

 

 
 Haz merkez�ndek� hasar k�ş�n�n alkol-maddey�
arzulamasına neden olur. Bağımlı, artık �stemese b�le
alkol-maddey� aşırı şek�lde �stemekted�r. (Aşerme
yaşanab�lmekted�r) 
 

 
Tolerans: B�r maddeden/�laçtan elde ed�len etk�n�n aynısını elde
etmek amacıyla dozu g�derek arttırma �ht�yacının oluşmasıdır.

 
Bu nedenle b�rey�n �lg�l� maddey� bırakmasına yardımcı olab�lecek
kl�n�klere veya sağlık personeller�ne g�derek yardım �stemes� �y� b�r yol
den�leb�l�r.

Nüks: Hastalık veya başka b�r durum yen�den ortaya
çıkmak, depreşmek, y�nelemek, tekrarlamak.

 Bağımlılık sürekl�l�k gösteren b�r hastalıktır. K�ş�y�
uğradığı tüm kayıplara rağmen madde aramaya zorlar.



 SİZ BU BAĞIMLILIK DÖNGÜSÜNÜN
NERESİNDESİNİZ???

Günümüzde b�r çok k�ş�n�n bağımlılık h�ssett�ğ� madde
veya nesneler vardır. Bunlara s�gara bağımlılığı, uyuşturucu
bağımlılığı, alkol bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı veya
farklı bağımlılık türler�n� örnek göstereb�l�r�z. Bağımlılıkların
oluşmasının temel neden�n�n beyn�n ödül mekan�zmasını
tet�kleyerek mot�vasyon, �stek veya key�f ver�c� g�b� h�sler
yarattığı düşünülmekted�r. Kron�k b�r bey�n hastalığı olarak
tanımlanan bağımlılık, önlem alınmadığı sürece büyük
sorunlara neden olab�l�r.

 Bağımlılığa g�den yol, k�ş�den k�ş�ye değ�şkenl�k
göstermekted�r. 

Bağımlılık b�rden başlayıp b�rden b�ten b�r hastalık
değ�ld�r. Hastada değ�ş�m aşama aşama ve zaman
�çer�s�nde gerçekleş�r. 



 B�rey bağımlılık sürec�nde bel�rl� b�r bağımlılık
döngüsüne g�rd�ğ�n� fark etmes�yle beraber b�rey�n bu
döngüden çıkması �ç�n mot�vasyonunun da olması
gerekmekted�r. Fakat, bazen b�rey gerekl� mot�vasyona
sah�p olmayab�l�r bu durumda bu kısır döngüden
kurtulab�lmek adına destek alınması öneml�d�r. 

Bağımlılık sonrasında b�rey�n tekrardan �lg�l� maddeye
başlamasını engellemek �ç�n gerekl� önlemler� almak
kr�t�k b�r noktadır.

Bağımlılık döngüsünden kurtulab�lmek �ç�n; 

UNUTMAYIN; 
Stresl� durumlarla başa çıkab�lmek �ç�n kullanılan “�şlevs�z”
stratej�lere alkol-madde kullanımı örnek olarak ver�leb�l�r.  
    Bu sebeple, stresle başa çıkma stratej�ler� de gözden
geç�r�lmel�d�r!

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
 Madde bağımlılığından kurtulma sürec�nde yanlış olan b�r
çok düşünce tedav�y� sekteye uğratır. Aşağıda en çok
karşımıza çıkan düşünceler yer almaktadır.

“Ben bırakamam”
 “Herkes kullanıyor”
“Bana b�r şey olmaz”
“Esrar bağımlılık yapmaz.” 
“Kend�m� kontrol edeb�l�r�m”
 “B�r kereden b�r şey olmaz”
“Ben asla madde bağımlısı olmam”
“Alkol �y� uyumaya yardımcı olur”


