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Uyuşturucu kullanımının sebepleri her insana göre özel ve farklı olabilir. Başlangıçta bu sebebler genelde 
kendini iyi hissetmek, belki bir uçma hissine sahip olabilmek, günlük yaşamdan uzaklaşmak veya arkadaşlar-
la güzel bir vakit geçirmek için olabilir. Özellikle gençler yeni tecrübeler yaşayama arayışında daha büyük 
riskleri göze alabilmekte, yeni ve riskli denemelere açık olmaktadırlar. Genelde arkadaş çevresi tarafından 
tavsiye edilen uyuşturucular ilk etapta çok güzel duygular yaşanmasına yol açmaktadır. Çoğu kez kişisel 
problemler uyuşturucunun etkisi altında daha az rahatsız edici ve daha hafif görünürler veya bazı olaylar 
oldugundan daha basit algılanırlar. Örneğin hiperaktif gençler esrarın etkisinde daha sakin olurlar. Çekingen 
kişiler ise ekstazi gibi aktive edici uyuşturucuların etkisi altında kendilerini daha kolay açabilmektedirler. 
Başlangıçtaki pozitif tecrübeler uyuşturucu tüketiminin tekrar edilmesine sebep olmakta ve uyuşturucunun 
zararlı etkilerine dair var olan bilgiller bastırılmaktadır. Bağımlılığa doğru giden gelişmenin tehlikesi çoğun-
lukla hafife alınmaktadır.

Yasal veya yasadışı her uyusturucu madde beyinde bir sinirsel sinyal taşıyıcısi olan Dopaminin dağılımına 
etki eder ve böylece beyinde bir ödül olarak hissedilir. Uyusturucu madde kullanımı fark ettirmeden hain-
ce sinir hücrelerinde uyusturucu istegi uyandiran, uyusturucu aleminin tekrarını motive eden uzun süreli 
degisiklikler olusturur. Önceleri uyusturucu bagimlilari uyusturucu madde aliyorlar veya “arzuluyorlar” diye 
cogunlukla “irade zayıflığıyla” suclanirlardi. Günümüzde ise nörobiyolojik arastirmalar sayesinde bu istegin 
uyusturucu madde tarafindan hastalıklı bir bicimde degistirildigi artik bilinmektedir. Tüketim üzerindeki 
kontrol yetisi beyindeki degisiklikler dolayisiyla sInIrlI hale gelmekte veya ortadan tamamen kalkmakta, ilgi 
alani sadece Uyusturucu maddeye indirgenmektedir. Bagimliligin olusum gelismesi sirasinda bazi fiziksel ve 
psikolojik yoksunluk belirtileri ortaya cikmaktadir, istemek ancak yeniden alim ile dindirilen talep etmeye 
dönüsür. Daha tatmin edici etkiye ulasabilmek icin uyusturucu maddenin dozu yükseltilmek zorundadir. 
Isyeri kaybi veya hayat arkadasiyla olan sorunlar gibi uyusturucunun negavit ve sagliga zararli sonuclari 
bile kisiyi uyusturucu alimindan alikoymaya yetmemektedir. Eger bütün bu saydigimiz kiriterlerin bir cogu 
olusmus ise o zaman bir bagimlilik durumunun varligini göz önünde bulundurmak zorundayiz. Bu problemin 
kisinin kendisi tarafindan farkina varilmasi zor ve uzun bir sürectir. Kisinin kensisinin bu durumu algilamasi 
uyusturucunun etkisiyle manupule edilmekte, genelde de uyusturucu tüketiminin sonuclari uzun süre hafife 
alinmakta ve masum gösterilmektedir. Uyusturucu kullanicisinin bu durumu derinden düsünmesi icin etrafin-
daki insanlarin uyarici görüsleri ve hatta büyük ölcüdeki baskilari bilinclenme sürecini hizlandirabilir.

Her uyusturucu madde iceriginin bahsedilen benzerliklerinin yaninda tabiki cok cesitli farklılıkları da vardir. 
Eroin ve sivi ekstazi gibi uyusturucu maddeler cok kisa süreli düzenli kullanimdan sonra fiziksel bir bagimlilik 
yaratirlar. Esrar ise cogu kullanicida cok uzun süren tüketimden sonra fiziksel bir bagimlilikga yol acmak-

Herkesin zararlı olduğunu bildiği halde neden insanlar uyuşturucu kullanırlar?◆

Uyusturucu madde kullaniminda beyinde neler oluyor? Ne zamandan itibaren uyusturucu bagımlılığı 
ortaya  çıkıyor?

Uyusturucu maddelerin etkileri ve tehlikeleri arasinda farklılıklar var mıdır?

◆

◆

Uyusturucu Bağımlılığı
(Drogenabhängigkeit)
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tadir. Ekstazi epilepsi nöbeti gibi yasami tehlikeye düsüren zorluklara yol acabilmekte, ayrica bu madde 
beyindeki sinir hücrelerini zedelemektedir. LSD (Liserjik Asid Dietilamid) bir psikoza sebeb olabilmektedir; 
buna karsin asiri sekilde bagimlilik yapan opiat denen afyonlu ilaclar vücuda baslangicta yüksek doz alimin-
da hemen zarar vermemektedirler. Bunlar daha cok cok yüksek doz alindiginda, hijyensiz igne yapildiginda 
veya vücuda karsi ihmalkarlikta hasarlara yol acmaktadirlar.Bu brösürun sinirlari icinde daha ayrintili bilgi 
vermek mümkün olmamakla birlikte www.drugcom.de veya www.pille-palle.net gibi internet sayfalari bu 
konuda detayli ve kaliteli bilgiler sunmaktadirlar. Bir bagimlilik probleminin gelismesinde uyusturucu mad-
delerinin ayri ayri farkliliklarindan ziyade kullanicinin kendisi ve sosyal cevresi cok daha önemlidir. Uyustu-
rucu bagimliliginda genetik faktörler, aile bireylerindeki bagimliliklar, egitim etkisi, agir gelen kötü yasan-
tilar, psikolojik problemler ve de yas faktörü büyük rol oynamaktadir. Özellikle cocuklar ve gencler henüz 
beyin gelisimleri tamamlanmadigi icin yetiskinlere göre daha büyük bir tehlike altindadirlar.

Uyusturucu bağımlılığı kroniklesen ve genellikle ömür boyo süren bir rahatsızlıktır. Hastalığın her ayrı aşa-
masına uygun tedavi imkanları vardir ve bunlar cok yararlıdır. Uyusturucu kullanıcıları uyusturucu tüketi-
miyle onun olusturdugu problemler arasindaki baglantiyi kavrayabilmeleri icin cogunlukla uzun bir zamana 
ihtiyac duymaktadirlar. Bu nedenle hastalik sürecindeki en önemli amac uyusturucu tüketicisinin bu baglan-
tiya dair fikrini düzelmek, motivasyonunu desteklemek, bir cok problemin sebebi olan bagimliliga karsi ha-
rekete gecmesine yardimci olmaktir. Uyusturucu madde kisinin kendisi icin kafasinda birseyler planlamasini 
kolaylastirsa da ancak arindirma tedavisinden sonra kisi güncel durumu ve gelecekteki hayati icin gercekci 
degerlendirmeler yapma imkanina sahip olmaktadir. Uyusturucudan arindirma tedavisi genelde psikiyatri 
hastenelerinin özel bölümlerinde yatarak uygulanmaktadir. Cogu uyusturucu bagimlisi ve bagimli yakinlari 
arindirma tedavisinden sonra “başardık“ ve “iyileşildi“ diye düsünmektedirler. Böyle düsünerek maalesef 
psikolojik bagimliligi ve yeniden baslama tehlikesini kücümsemektedirler. Yukarda bahsedilen, bagimlili-
gin olusmasina yol acan risk faktörleri hala devam etmekte, bagimliligin sebeb oldugu baska problemler 
ortaya cikmaktadir. Issizlik, sosyal cevredeki aksakliklar, cözülmemis aile ici catismalar, depresiyon ve can 
sikintisi veya bedensel agrilar arindirma tedavisinin ardindan uyusturucu maddeye tekrar sarilma istegini 
arttirmaktadir. Bagimliliktan kurtulma tedavisi icin yeterince güclü olmayan, motivasyonu düsük olan opiat 
bagimlilari özel egitim almis kendine ait muayenesi olan doktorlarda uyusturucu maddenin yerini alan ilac 
tedavisiyle (Substitutionsbehandlung) dayanıklılarıklarını arttırma  imkanına sahiptirler. Esasinda bu tedavi 
sirasinda yasadisi yollarla elde edilen ve tüketilen opiat yerine bir doktor tarafindan yazilmis yasal opiat kul-
lanilmaktadir. Bagimliliktan uzun bir süre icin kurtulma arzusuna genelde uyusturucu bagimliliari icin ancak 
yatili olarak gerceklestirilen aliskanliktan kurtulma tedavisi cercevesinde ulasilabilmektedir. Onlar bagimli 
arkadaslarindan uzak, korunacaklari bir yere, güc toplayacak, yavas yavas düzenlerini olusturacaklari bir 
yapilanmaya gereksim duymaktadirlar. Uyusturucu bagimlilari tedaviler sonucu kendilerine günlük yasamda 
tekrar yer edimelerini ve cözüm stratejileri gelistirmelerini ögrenmeleri gerekmektedir. Sorunlar ve tek-
rar uyusturucu kulanimina baslama riskini yükselten durumlar iyi bilinmeli ve üstesinden gelme stratejileri 
gelistirilmelidir. Yeni pozitiv tecrübeler motivasyonu ve uyusturucudan uzak durma yetenegini güclendirme-
lidirler. Uygun bir terapiden sonra tekrar normal yasama gecis kolay degildir ve ancak uyum tedavisi veya 
gözetim altinda beraber yasam (betreutes Wohnen) gibi bir cok asamadan sonra gerceklestirilebilmektedir. 
Tedaviden sonra kisinin gözetim altinda olmasi cok yararlidir.örnegin psikoterapie, uzman doktor tarafindan 
veya bir ambulansta psikiyatrik tedavi, psiko-sosyal danismanlik veya kendi kendine yardım gruplari (Selbst-
hilfegruppen) gibi yardımlardan yararlanilabilinir.

◆ Uyusturucu bağımlıları icin hangi tedavi imkanlari vardir?

ZfP Südwürttemberg`Weisenau`daki Uyusturucu tedavi bölümü hakkindaki bilgileri bu www.drogenentzug-
mariatal.de internet sayfasindan bulabilirsiniz.


