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Genel girifl

Ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› hakk›nda bilgilendirme kitapç›klar› insanla-

r›n hissedifl, düflünüfl  ve davran›fl biçimlerinde bir tak›m fleylerin her za-

man oldu¤undan ve arzu edilenden farkl› olmas› durumunu ve bu du-

rumlarda nelerin, nas›l oldu¤unu ve neler yap›labilece¤i konular›nda sizi

ayd›nlatmay›, bilgilendirmeyi amaçlamaktad›r. Özellikle de göçmenlik

yaflant›s›n›n zorluklar› göz önüne al›nd›¤›nda yurt d›fl›nda yaflayan insan-

lar›n ruhsal ve sosyal durumlar› çeflitli tehlikelere daha fazla oranda aç›k-

t›r. O nedenle bu konularda bilgi sahibi olmak ruh sa¤l›¤›n›z› korumada

sizlere büyük ölçüde yard›mc› olacakt›r.

Psikolojik veya ruhsal durumumuz çevremizdeki herfleyle yak›ndan il-

gilidir. Onlar taraf›ndan etkilenir ve onlar› da etkiler.  Ruhsal durumu-

muz bedenimiz ve onun çal›flma flekliyle de çok yak›ndan ilgilidir. Ruh ve

beden bir bütün oldu¤u için birbirleriyle devaml› bir iletiflim ve etkileflim

içerisindedirler. Ruhsal durumumuzdaki huzurluluk veya nefle hali bede-

nimizin de kendisini iyi hissetmesine, rahat ve huzurlu olmas›na yol açar.

Ama ne yaz›k ki bu iliflki ve etkileflim olumsuzluk ve huzursuzluk durum-

lar› için de  geçerlidir. Moralimizin bozuklu¤u bedenimizin çal›flma ve

huzurunu da hemen olumsuz olarak etkileyebilir ve bir tak›m rahats›zl›k-

lara yol açabilir.

Ayn› flekilde ruhsal durumumuz ve dolay›s›yla da bedensel durumu-

muz da bizim d›fl›m›zdaki flartlar›n, durumlar›n, olaylar›n v.s. etkisi alt›n-

dad›r. Bizim d›fl›m›zdaki olaylar denildi¤inde geçmifl yaflant›m›z, bafl›m›z-

dan geçen olaylar, flimdiki yaflant›m›z, durumumuz ve gelece¤in bizdeki

etkilerini de söylemek istiyoruz.  Bu anlamda yaflad›¤›n›z her hangi bir
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olay, ald›¤›n›z bir haber v.s. sizin ruhsal durumunuzu olumlu veya olum-

suz  olarak etkileyebilir. E¤er bu durum, olumsuzsa ve son zamanlarda  s›k

s›k benzeri olumsuzluklar› yafl›yorsan›z bu olaylar sizin ruhunuzun  ve de

bedeninizin birlik ve bütünlü¤ünü, huzurlulu¤unu giderek artan  oranlar-

da etkileyecektir. Bu etkileme çeflitli flekillerde olabilir. ‹flte o zaman  afla-

¤›da anlataca¤›m›z ruhsal flikayetlerin  temelleri at›l›yor demektir. Üstelik

de bu durum gurbette yaflayan insanlar olarak bizlerin bafl›na gelirse etki-

si daha da fazla olabilmektedir. Zira bizim dil sorunumuz, uyum sorunu-

muz, ayr›mc›l›¤a u¤ramak gibi  sorunlar›m›z ve onlara karfl› çok az çözüm

olanaklar›m›z vard›r. Sosyal ve ekonomik sorunlar, iflsizlik, kuflak çat›flma-

s›, ev ve konut, gelir- gider sorunlar›, hastal›klar gibi di¤er faktörlerin et-

kisi alt›nda böylece kendimizi her geçen gün daha çok eziliyor  gibi hisse-

debiliriz. Bu durumlarda bizler yerli halktan daha fazla ruhsal hastal›kla-

ra yakalanma riski tafl›r ve yukar›da da de¤inildi¤i gibi  ço¤umuz de¤iflik

flekillerde tepkiler verir ve de¤iflik hastal›klar oluflturabiliriz.Bu hastal›klar-

dan kurtulmak yerli halka göre daha da uzun sürebilir. Bu anlamda size

zor günlerinizde yard›mc› olmas› aç›s›ndan ve sizleri bilgilendirmek ama-

c›yla s›k rastlanan baz› rahats›zl›klarla ilgili sekiz de¤iflik kitapç›k haz›rla-

d›k. Elinizdeki yedinci kitapç›k olan ‘Ba¤›ml›l›k ve al›flkanl›k yapan

maddelerle ilgili sorunlar’ adl› kitapç›k yan›nda afla¤›da adlar› yaz›l› di¤er

7 kitapç›ktan da yararlanabilirsiniz. 

1- Depresyon flikayetleri

2- Korku flikayetleri

3- Bedensel a¤r›lar ve sinirsel gerginlikler(Psiko-somatik rahats›zl›klar)

4- Psikozlar

5- Yeme bozukluklar›

6- Kiflilik ve karakter sorunlar›

7- Ba¤›ml›l›k ve al›flkanl›k yapan maddelerle ilgili sorunlar

8- Efller aras›  ve cinsellikle ilgili sorunlar

Bu kitapç›klar›n amac› sizleri ruh sa¤l›¤› ve hastal›klar› konusunda bil-

gilendirerek sizde veya çevrenizdeki kifliler de olabilecek bu tür rahats›z-

l›klar›n daha kolay fark›na var›p, erken bir flekilde saptamada bulunup ve

teflhis koyarak gere¤ini yapman›za yard›mc› olmakt›r.
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Hastal›klar› saptama ve onlarla bafl etmeye çal›flma bir süreçtir. Bu du-

rumlarda kiflinin önce kendi kendine yapaca¤› baz› fleyler olacakt›r. Daha

sonrada  kifli, kendi kendine çözemedi¤i sorunlar› ve belli bir süredir de-

vam eden rahats›zl›klar› için  bilinçli olarak yard›m almak çabas›na gir-

melidir. Bu herkeste rastlanabilecek rahats›zl›klardan salt ruhsal rahats›z-

l›k oldu¤u için utan›p, çekinmenin kifliye yarar› olmayaca¤› gibi, zarar› da

olabilir. Bu anlamda unutmay›n›z ki erken teflhis sadece kanseri de¤il bir

çok ruhsal hastal›¤› da önler. Bu kitapç›klarda anlat›lan rahats›zl›klar›n

sizde olmas› durumunda size önerilen yöntemleri uygulamak yan›nda

duruma göre ev doktorunuza giderek onun sizdeki rahats›zl›ktan haber-

dar olmas›n› da sa¤laman›zda yarar vard›r.  Ev doktorunuz veya siz gerek

gördü¤ünüzde bu konular›n uzman› olan GGZ/Riagg  denilen ‘ Ruh sa¤-

l›¤› ve hastal›klar› merkezi’ ne yollanman›z› sa¤layabilir ve buradaki uz-

manlardan gerekli yard›m› alabilirsiniz. Sizlere sunulan bu kitapç›klardan

iyi bir flekilde yararlanman›z›, sa¤l›¤›n›z› daha iyi koruma ve geri kazan-

man›z› dileriz.

Murat Can, Psikoterapist

GGZ Midden Brabant Tilburg

Nisan 2003
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Ba¤›ml›l›k ve al›flkanl›k yapan maddeler denildi¤inde akla uyuflturu,

alkol, kumar, ilaç gibi maddeler gelir. Uyuflturucu madde ba¤›ml›l›¤›

merkezi sinir sistemini etkileyen ve davran›fl de¤iflikli¤i yapan maddelerin

tedavi amac›  d›fl›nda kullan›lmas› sonucu ortaya ç›kan bedensel, ruhsal ve

toplumsal sorunlar›n yaratt›¤› durumdur. Ba¤›ml›l›k olay›n›n hafiften

a¤›ra, toplumda hofl görü görenden hiç affedilmeyene kadar çeflitli flekil-

leri vard›r. fiimdi bunlar hakk›nda baz› bilgiler verilecektir. 

Bir maddeye ba¤›ml›l›k denildi¤inde akla baflka fleyler de gelir. Bunlar

ruhsal ve fiziksel ba¤›ml›l›k, maddenin kötüye kullan›m› ve yoksunluk be-

lirtileridir.

‹laçlar›n kötüye kullan›m›: ‹laç suistimali de denilen bu durum, ila-

c›n gerçek amac› d›fl›nda kullan›lmas›d›r. Bu durum her ilaç için geçerli

olsa da, özellikle antibiyotikler ve vitaminler   s›k s›k suistimal edilen ilaç-

lar›n bafl›nda gelir. Ruhsal rahats›zl›klarda verilen  baz› ilaçlarda, tedavi-

nin ötesinde bilerek veya bilmiyerek s›k s›k suistimal edilen ilaçlar›n ba-

fl›nda gelir.

Ruhsal ba¤›ml›l›k ya da al›flkanl›k: Bu durumda, bir ilaç veya mad-

denin yaratt›¤› rahatlat›c› ruhsal etkiyi yeniden yaflamak için  duyulan afl›-

r› ve güçlü bir e¤ilim ve istek söz konusudur. Bu durumda, al›nan ilac›n

ya da maddenin miktar› art›r›lmaz ve bunlar›n al›nmad›¤›nda yoksunluk

belirtileri olmaz.

Fiziksel ba¤›ml›l›k: Tutkunluk, tutsakl›k da denilen bu durumda

kullan›lan ilac›n  ya da al›nan miktar›n azalt›lmas› sonucu yorgunluk be-

lirtilerinin ortaya ç›kmas› ve direnç azalmas›n›n görülmesi  söz konusu-

dur. Vücudun ifllevini sürdürebilmesi için, baz› organlar›n  belli bir süre-

BA⁄IMLILIK VE ALIfiKANLIK YAPAN MADDELERLE

‹LG‹L‹ SORUNLAR
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dir al›fl›lan bu ilaç veya maddeye ihtiyac› vard›r. Kifli onsuz yapamayacak

durumdad›r.

Yoksunluk belirtileri : Kullan›lan ilac›n ya da maddenin al›nmamas›

ya da kullan›lan miktar›n azalt›lmas› sonunda ortaya ç›kan ruhsal ve be-

densel belirtilerdir. Bu belirtiler fiziksel ba¤›ml›l›¤›n sonucu olarak ortaya

ç›kar.

Ayr›ca ba¤›ml›l›k gelifltirilmifl maddeler zamanla ayn› miktarda da al›n-

sa yetmeyebilir ve kullan›lan ilac›n veya maddenin yaratt›¤› ruhsal ya da

bedensel etkiyi sa¤lamak için al›nan miktar›n sürekli olarak yükseltilmesi,

art›r›lmas› söz konusu olabilir.

Afyon, afyondan yap›lan di¤er uyuflturucular, morfin, kodein, eroin,

alkol, barbituratlar ve yat›flt›r›c› ilaçlar, ruhsal ve fiziksel ba¤›ml›l›k yapar

ve kifli onlar› almazsa dayanamayacak flekilde tutsakl›k yarat›r. Vücudun

al›flkanl›¤› sonucu zamanla ayn› miktar yetmez olur ve dozu yükseltmek

zorunlulu¤u oluflur. fiimdi bu konular hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiler ve-

rilecektir.

ALKOL BA⁄IMLILI⁄I: Asl›nda renksiz ve kokusuz bir madde olan

alkol, meyve ve tah›llar›n mayalanmas› sonucu  oluflan saf olarak içildi¤in-

de zehirli olan bir maddedir. Alkole ruhsal ve fiziksel olarak ba¤›ml›l›k

gösterecek derecede gece ve gündüz ayr›m› yapmadan içen insanlar, ki

bunlara alkolikler de denir, alkol ba¤›ml›s› olmufllard›r. Bu anlamda alko-

lik, al›fl›lm›fl›n  d›fl›nda  cok alkol içen ve bunun sonucu da bedensel, ruh-

sal ve toplumsal sa¤l›¤› bozulan, buna karfl›l›k alkol alma iste¤ini durdu-

ramayan, tedavisi gerekli olan hasta bir insand›r. Alkolikli¤in hepsi de a¤›r

olmakla birlikte 5 çeflidi vard›r. En a¤›r olan beflinci çeflidinde, kiflide za-

man zaman gelen, engellenmesi ve önlenmesi olanaks›z olan alkol içme

dürtüsü veya nöbet krizi vard›r. Kifli afl›r› istekle alkol arar. Bulunca da

kendisinden geçinceye kadar içer ve günün birinde bu durumun bir so-

nucu olarak komaya girer.

fiimdi de k›saca alkolün vücudu nas›l etkiledi¤ini inceleyelim: A¤›z yo-

luyla al›nan alkolün büyük bölümü, mide-barsak kanal›ndan ve özellikle
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de on iki parmak ba¤›rsa¤›ndan hiç bir de¤iflikli¤e u¤ramadan emilir.

Böylece h›zla kana kar›fl›r ve dokulara yay›l›r. A¤›z yoluyla al›nan alkolün

yüzde 90’ › karaci¤erde parçalan›r. O nedenle karaci¤erin zamanla y›pran-

mas› kaç›n›lmazd›r. Ayr›ca karaci¤erdeki enzim, vitamin ve protein  me-

tabolizmas› olumsuz yönde etkilenir ve bunun sonucu olarak bu madde-

lerin eksikli¤ine ba¤l› belirtiler görülür. 

Bu durumda k›sa bir zaman içinde kandaki alkol düzeyi yükselir. Al-

kolün parçalar›n›n, vücuttan d›flar› at›lmas›, içeri girip yay›lmas›ndan çok

daha uzun sürer. Bu anlamda önemli bir tavsiye, alkolün bol s›v› ve yiye-

ceklerle al›nmas›d›r. Bu flekilde al›nan alkol vücutça daha geç emilir ve da-

ha çabuk at›l›r.

Vücuda giren alkolün geri kalan yüzde 10’ luk k›sm›da  gerek soluk

al›p vermeyle ve gerekse idrar ve terleme ile de¤iflmeden d›flar› at›l›r.

Alkolden en çok etkilenen sistem merkezi sinir sistemidir. Normal

miktar›n  üzerinde alkol al›nd›¤›nda bir çok bedensel ve ruhsal belirtiler

ortaya ç›kar. Alkol özellikle mide ve barsaklar› uyar›r, mide salg›s›n› art›-

r›r ve belli bir süre sonra bulant› ve kusma olabilir. Ayr›ca alkol ince kan

damarlar›n› geniflletir, yüzde ve ciltte k›zarma olur. Göz kapaklar› fliflmifl,

göz içi kanl› ve parlakt›r. Deri kuru ve sertleflmifltir. Kanda alkol düzeyi

yükseldikçe kan bas›nc› düfler. Kalp at›m› say›ca artar. ‹drar miktar› artar.

Vücuttaki s›v› dengesi bozulur. Alkol kana kar›fl›nca kan flekeri yükselir.

Ancak zamanla karaci¤eri olumsuz etkileyip fleker deposunda azalma yap-

t›¤›ndan kan flekerinin de düflmesine yol açar. Ayr›ca bu durum burada

kalmay›p a¤›r derecede karaçi¤er ya¤lanmas›, iç salg› ve üreme organlar›n-

da ve ifllevlerinde bozukluklar, akci¤er, kalp ve damar hastal›klar› ve kan

hastal›klar› s›kl›kla görülür. Vücudun di¤er hastal›klara karfl› direnci zay›f-

lar.

Beyin ve beyincikteki k›lcal damarlarda zaman zaman kanamalar ola-

bilir. Çevre sinirlerde yapt›¤› y›k›nt› nedeniyle el-kol, ayak ve bacaklarda

koordinasyon bozuklu¤u ve a¤r›lar görülür, duyu bozuklu¤u, zay›flama ve

güç yitimi olur. A¤›r durumlarda felçler, idrar ve d›flk› kaç›rma görülür.

Yüzde 10-15 olay›nda  sara-epilepsi nöbetleri görülür. Kiflinin topluma
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uyumu bozulur, sa¤l›¤› kaybolur. Kifli art›k onurunun inciltilmesine, afla-

¤›lanmas›na ra¤men durumunu de¤erlendirmede güçsüz ve yoksundur.

Her alkol al›nmas›nda meydana ç›kan bu de¤ifliklikler uzun süre alkol

kullan›lmas› sonucu  baz› kal›c› bedensel ve ruhsal hastal›klar›n oluflmas›-

na yol açabilir. Patolojik sarhoflluk, alkol abuk-sabuklamalar›, alkol ç›ld›-

r›s›, alkol paranoyas›, Korsakof psikozu, alkol bunamas›, alkol saras›, nö-

betlerle gelen alkol alma iste¤i, beyin dokusu bozuklu¤u, kalp-damar has-

tal›klar›,baflta burun-bo¤az ve yemek borusu olmak üzere çeflitli kanserler,

çevre sinirleri bozuklu¤u, beyincik bozuklu¤u gibi adlar verilen bu hasta-

l›klar, durumun ciddiyetini gösteren ve ciddiye al›nmas› gereken  hasta-

l›klard›r.

Alkol al›flkanl›¤›ndan kurtulabilmek için neler yap›labilir:

Gerek uzman kontrolünde gerekse kendi kendinize baz› yöntemler

kullanarak alkol al›flkanl›¤›ndan kurtulmaya çal›flabilirsiniz. Bunun için

size flu seyleri önerebiliriz:

Önce kendinize günlük ve haftal›k  içmek istedi¤iniz en fazla alkol

miktar›n› yani ölçünüzü  belirleyiniz. Bu ölçü kendi kendinize verdi¤iniz

söz olacakt›r. Bu anlamda her ne kadar kültürden kültüre önemli farkl›-

l›klar olsa da haftada genel olarak erkekler için en fazla 12 ve kad›nlar için

de en fazla 7 alkollü içecek üst s›n›r olarak belirlenebilir.

Ayr›ca içki al›flkanl›¤›n›z›n sizin için getirip, götürdüklerini flimdi sa-

kin bir kafayla hesaplaman›n zaman› gelmifltir. Bu anlamda  ekonomik,

sa¤l›k, aile huzuru, ifl-çal›flma, kendine olan güven, sa¤l›¤›n›z gibi konu-

larda alkolün size  k›sa ve uzun vadede olan olumlu ve olumsuz etkisini

(önce k›sa sonrada uzun dönem aç›s›ndan) incelemeye çal›fl›n›z. Tekrar

hat›rlat›yoruz bu sizin baz› fleylerin daha sa¤l›kl› olarak fark›na varman›za

yol açacakt›r.

Bundan sonra s›ra içki al›flkanl›¤›n›n disiplinli bir flekilde kaydedilme-

si ne gelmifltir. Bunu da flu flekilde yapman›z gerekecektir: Alkolü almak

gereksinimi ne zamanlar ortaya ç›k›yor önce bunu belirlemeniz gerek-



12

mektedir. Bunun içinde bu günden itibaren her içkiye bafllad›¤›n›z saati

yazman›z gerekmektedir. Ne zaman bafll›yor ve ne kadar sürüyor. Sonra

bu gereksinim genellikle nerelerde yani hangi yerlerde ortaya ç›k›yor bu-

nu da belirlemeniz gerekmektedir. Yan›n›zdaki kiflilerin buna etkisini de

saptaman›z da yarar vard›r. Böylece baz› yerlerin, ortamlar›n bu konuda-

ki etkisini saptam›fl olacaks›n›z. Ayr›ca bu alkol alma gereksiniminizin

hangi fliddette oldu¤unun da belirlenmesi gerekmektedir. Bununla anlat-

mak istenen ne derecede alkol alma arzunuz olmakta ve bunu belirlemek

için de bu alkol alma arzu ve gereksiniminize bir ile on aras›nda bir not

vermeniz gerekmektedir. Alkol almak için hiç bir gereksinim ve arzunuz

yok ise bunun fliddeti bir dir, dayan›lmaz bir arzu ve gereksinim varsa o

zaman da ondur. Orta durumlar da befl, alt› denilebilir. Büyük bir ihti-

malle alt› ve yedi fliddetindeki arzulardan sonra kifliler kendilerini alkol al-

mak zorunda hissetmektedirler. Alkol alma al›flkanl›¤›nda kiflinin o an vü-

cudunda hissetti¤i baz› belirtilerin çok önemli etkisi vard›r. Bu anlamda

siz yine bu günden itibaren  alkolü almadan önce hangi bedensel belirti-

lerin oldu¤unu ve o an kendinizi nas›l hissetti¤inizi  saptay›n›z. Bundan

sonra  kaç tane içti¤inizi belirlemeniz gerekmektedir.  Bunu her zaman

yazarak inifl ve ç›k›fllar› saptayacaks›n›z. Sonuç olarak bu flekilde kay›tla si-

zin içki içme al›flkanl›¤›n›z› ve bunu etkileyen etkenleri belirlemifl  olacak-

s›n›z. Bu flekilde gerekti¤inde koflullar›n sizin içme al›flkanl›¤›n›z üzerin-

deki olumsuz ve yönlendirici etkisini belirleyip de¤ifltirebilirsiniz.

Yukar›da anlat›lan bu öneriler yan›nda yapabilece¤iniz önemli bir  fley

de sizin içki davran›fl›n›z için kendinizin  baz› alternatifler gelifltirmesidir.

Buna alternatif içki olanaklar› da diyebiliriz. Size alternatif olarak flunlar

önerilebilir: Sizin içti¤iniz içkideki alkol oranlar›ndan daha az olan içkile-

ri içmeniz, çok çabuk ve arka arkaya içmek yerine yavafl yavafl içmeniz,

arada su içmeniz, her içki ö¤ünleri aras›n› giderek bilinçli olarak uzatma-

n›zd›r. Bu anlamda her defas›nda on dakika sonra bafllaman›n ve bir kaç

dakika erken bitirmenin çok olumlu etkileri olacakt›r.

Yine bu anlamda önemli bir fley size sunulan veya ›smarlanan alkollü

içkileri geri çevirmeyi ve red edebilmeyi ö¤renmeniz gerekmektedir. Çok

içesiniz olsa bile yok veya hay›r demeyi ö¤reniniz. Sizi baflkalar›n›n bile-
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rek veya bilmeyerek olumsuz  yönlendirmelerine f›rsat vermeyiniz.

Yine her zaman içmeye al›fl›k oldu¤unuz zaman ve yerlerde içmedi¤i-

niz zamanlar da kendinizi ödüllendiriniz. Evet kendinize hakim olup bu

günden sonra eski baz› davran›fllar› terk etmeye bafllad›¤›n›z için kendini-

zi güzel bir flekilde ödüllendirmeye çal›fl›n›z ve bunu ö¤reniniz.  

E¤er daha önce alkolü b›rakt›¤›n›z zamanlar olmufl sa onu nas›l becer-

di¤inizi ve geri de nas›l bafllad›¤›n›z› tekrar inceleyiniz. Bunlar›n nedenle-

rini ve sonuçlar›n› belirlemeye çal›fl›n›z.

Alkol içmenizin bir nedeni ve bunun sonucu olarak da alkolün sizin

için bir anlam›, bir fonksiyonu olmufltur. Bunlar› bulup, anlay›p daha iyi

bir flekilde analiz ediniz.  Bu fonksiyonlar›, anlamlar› ve alkolün sizdeki

yeri ve görevini baflka fleylerle doldurmaya çal›fl›n›z. ‹çki al›flkanl›¤›n›z›n

evinizdeki huzura çok olumsuz etkisi vard›r. Bu al›flkanl›k sonucu kar› –

koca sorunlar› ve ebeveyinlerle çocuklar aras› bir tak›m sorunlar ortaya

ç›kmaktad›r. O nedenle bir çok insan evdeki sorunlardan dolay› içme

davran›fllar›n› sürdürmektedir. Bu konu da söyleyebilece¤imiz son fley de

bofl zamanlar›n›z› daha yararl›, daha aktif ve sa¤l›kl› fleylerle doldurunuz.

fiu anki arkadafl çevrenizi ve bunlar›n alkol alama davran›fl›n›zdaki etkile-

rini bu günden itibaren tekrar incelemeye alarak  gerekirse bu arkadafl çev-

renizi de¤ifltirmeye ve alkol almayan yeni bir çevre oluflturmaya çal›fl›n›z.

UYUfiTURUCU BA⁄IMLILI⁄I

fiimdi k›saca ba¤›ml›l›k yapan maddeler hakk›nda bilgiler verilecektir.

Afyon- haflhafl ba¤›ml›l›¤›: Haflhafl bitkisi kendisi bir uyuflturucu ola-

rak kullan›l›rken, haflhafl bitkisinin kapsülü çizilerek süt gibi beyaz yap›fl-

kan bir s›v› elde edilir. Bu s›v›n›n rengi havan›n etkisiyle k›sa zamanda ko-

yulafl›p kahve rengi olur. Buna da Afyon sak›z› denir. Morfin de haflhafl-

tan yap›lan bir uyuflturucu maddedir. Metadon denilen suni-sentetik

uyuflturucu da afyondan elde edilen ve baflta Hollanda olmak üzere baz›

ülkelerde uyuflturucu hastal›klar›n›n tedavisinde kullan›lan bir maddedir.
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Bu maddeleri devaml› kullanan kifliler, belli bir süre sonra buna al›fl›r-

lar ve zaman› gelipte bunlar› almazsa baz› belirtiler ortaya ç›kar. Bunlar

flunlard›r: S›k›nt›, sinirlilik, gerginlik, huzursuzluk, sersemlik, uykusuz-

luk, a¤›r terleme, burun ak›nt›s›, göz sulanmas›, göz bebeklerinde geniflle-

me, genel titreme, deride k›zarma, ishal, fliddetli kar›n ve kas a¤r›lar›,

kramplar, bulant›, kusma, ifltahs›zl›k, atefl yükselmesi, kalp at›fl› ve nefes

al›fl verifllerde h›zlanma, reflekslerde canl›l›k, kan bas›nc›nda yükselmeler

olur. Bunlar›n sonucu da kifli tekrar bu maddeleri kullanmak arzu ve zo-

runlulu¤u hisseder. Böylece kifli açmaz daire içinde döner durur.

Do¤al olarak belirtiler sadece bu al›fl›lan maddeyi zaman› gelipte alma-

y›nca  ortaya ç›kmaz ayn› zamanda bu ba¤›ml›l›k yapan maddeleri belli

bir süre kulland›ktan sonra da bir çok baz› belirtiler ortaya ç›kar. 

Afyon-haflhafl kullan›m› sonucu baz› ruhsal ve bedensel belirtiler orta-

ya ç›kar. fiimdi de bu belirtilere de¤inilecektir.

Bedensel belirtiler: Kan dolafl›m›nda yavafllama, kalp vurum say›s› ve

solunum say›s›nda azalma, kan bas›nc›nda düflme, öksürük refleksinde

duyars›zl›k, göz bebeklerinde daralma, görme keskinli¤inin kaybolmas›,

derideki yüzeysel damarlarda geniflleme, mide-barsak hareketlerinde ya-

vafllama, baz› kiflilerde ayr›ca bulant›, kusma, a¤›z kurumas›, hareketlerde

yavafll›k, halsizlik ve yorgunluk  görülebilir.

Ruhsal belirtiler: Do¤al olarak bu durum kifliden kifliye, çevreden çev-

reye  de¤iflebilir. 

Bu maddeler al›nd›ktan k›sa bir süre sonra tatl› bir uyuflukluk ve nefle

verir. A¤r›lar kesilir, endifle, kayg›, karamsarl›k, kötümserlik, s›k›nt› gibi

hofl olmayan durumlar ortadan kalkar. Kifli bazenda ekstra nefleli olabilir.

Hemen ard›ndan da duygulan›mda azalma, durgunluk, ilgisizlik, isteksiz-

lik, donukluk olur. Kiflinin düflünce ifllemleri bozulur, dikkat, alg›, bellek

zay›flar, düflünceler da¤›l›r ve kar›fl›r.

Uzun dönemde kiflinin duygulan›m›nda ve zekasal yeteneklerinde za-

y›flama söz konusudur. Ruhsal ve bedensel çöküntü olur. ‹çinde bulun-
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du¤u çevreyle ba¤lant›s› ve iliflkisi bozulur, biter. Ço¤u zamanda topluma

karfl› ve toplum d›fl› davran›fllar ortaya korlar. Bu davran›fllar bazenda h›r-

s›zl›k, kavga ve dövüfl, yaralama, öldürme, cinsel sap›kl›klar gibi suç say›-

lacak boyutlara da gelebilir. 

Kokain Ba¤›ml›l›¤›: Kokain koka bitkisinin yapraklar›ndan elde edi-

len genel olarak burundan çekilen bir uyuflturucu maddedir. Fiziksel ba-

¤›ml›l›k yapmad›¤› varsay›lmakla birlikte ciddi bir ruhsal ba¤›ml›l›k ya-

par. Argo ismi en çok olan bir uyuflturucudur. En s›k kullan›lan isimlere

örnek olarak flunlar verilebilir: cennet tozu, dinamit, kok, gogo, kar, kar

kuflu, kayd›rmaca, kristal, koko, koku, pul, flampanya, yaprak.

Kokain burundan çekildikten k›sa bir süre sonra, çok güçlü bir uyar›-

c› oldu¤u için merkezi sinir sistemini uyarmaya bafllar. Bedensel ve zihin-

sel ifllevlerde afl›r› bir canlanma, heyecanlanma ve neflelilik oluflur. Buna

ba¤l› olarak da kalp at›fllar›nda, kan bas›nc›nda ve solunum da art›fl olur.

Kiflinin hareketlerinde bir ço¤alma olur. Kaslarda gerilme ve kas›lmalar

bafllar. Bunlar›n ard›ndan da kokainin uyuflturucu etkisi bafllar. Kokain az

miktarda al›n›nca ruhsal bir coflku, taflk›nl›k ve nefle verir. Önce cinsel

duygular artar. Al›nan miktar artt›kça çeflitli alg› yan›lmalar›, yan›lsama ve

sanr›lar görülür. Kokain kullananlar genelde vücutlar›n›n üzerinde, deri-

lerinin alt›nda kurtlar yürüdü¤ünde söz ederler. Bilinçlerinde bulan›kl›k-

lar olabilir.

Uzun süre burnundan kullan›lmas›  sonucu, kiflide burun çekme gibi

bir tik oluflur. Ayr›ca sürekli burun ak›nt›s› ve nezle durumu söz konusu-

dur. Baz› ba¤›ml›lar›n burun deliklerini ay›ran bölümde delmeler görülür.

Bu kiflilerde ifltahs›zl›k, zay›flama, uykusuzluk, mide-barsak bozukluklar›,

cinsel gücün azalmas› söz konusudur. Kiflinin bütün zihin faaliyetlerinde

azalma ve duygusal donukluk oluflur. Kiflilik ve karekter de¤iflmeleri orta-

ya ç›kar. Toplum ve ahlak d›fl› davran›fllar görülür. Kiflide genel bir ruh-

sal ve bedensel çöküfl gözlenir.

Esrar ba¤›ml›l›¤›: Esrar, kenevir, kendir veya Kannabis denilen bir

bitkiden elde edilen bir uyuflturucudur ve bir çok türü vard›r. En yayg›n
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türü Mariyuanad›r. Esrar ya sigarayla içilir  ya da a¤›zdan al›n›r. Etkileri

içildikten bir kaç dakika sonra bafllar ve 5 ile 12 saat kadar sürer.

Esrar vücuda girdikten sonra sempatik sistemi etkiler ve a¤›z  kuruma-

ya bafllar, göz bebekleri genifller, yüz k›zar›r, kalp at›fllar› h›zlan›r, kan ba-

s›nc› yükselir. Belli bir süre kullan›mdan sonra burun içinde kuruma, göz-

lerde kanlanma, bo¤azda yanma, öksürük, bulant›, kusma ve ishal görü-

lebilir.

Ruhsal olarak, esrar al›nd›ktan sonra ilk olarak kiflinin  duygu duru-

munda bir tak›m de¤ifliklikler ortaya ç›kar. Ayr›ca bunun yan› s›ra bir ta-

k›m alg› ve düflünce de¤ifliklikleri olur. Bu anlamda kiflide önce hafif bir

canl›l›k ve uyan›kl›k olur. Bazende bunun hemen ard›ndan tekrar bir afl›-

r› neflelilik, hareketlerde ve konuflmada art›fl olabilir. Çevreyle iliflki ve ile-

tiflim artar. Bu dönemi yine alg› ve düflünce bozukluklar›n›n yo¤un oldu-

¤u bir dönem izler. Kifli olmayan bir tak›m fleyleri gördü¤üne inan›r. Za-

man ve mekan alg›s› bozulur. ‹rade zay›flar. Ancak cinsel istekte artma

olabilir ve kifli cinsel sapma davran›fllar› gösterebilir.

Argo olarak cigaral›k, dem, keyif, ot, sar›, sarma gibi isimler kullan›l›r.

Ekstezi(XTC): Suni olarak yap›lan bir uyar›c› maddedir. Genellikle

hap fleklindedir. Diflco-drug olarak da bilinir.Özellikle cinsel duygular› ar-

t›rmak için kullan›l›r ve gençler aras›nda çok yayg›n olarak kullan›lmak-

tad›r. Özellikle son y›llarda yayg›n olarak kullan›ld›¤› için bu konuda bi-

raz daha fazla bilgi verilecektir.

Ekstezi al›flkanl›¤› eroin, kokain, alkol veya ilaç al›flkanl›¤›na çok ben-

zer. Bu etkisini aflama aflama gösterir.

Birinci aflama da yani al›nd›ktan bir iki saat içinde flu durumlar olur.

Al›nd›ktan 15 - 30 dakika içinde kifli vucudunun baz› yerlerinde s›cakl›k

ve uyuflukluklar hisseder.  Kifli bir rahatl›k ve huzurluluk durumu içinde

kendini  uçuyormufl gibi hisseder. Kifli ayr›ca kendini hareket etmek, dans

etmek, konuflmak zorunda hisseder. Kifli alg› organlar›n›n çok iyi çal›flt›-
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¤›n› hisseder. Bu birinci aflamada baz› olumsuz etkiler yavafl yavafl görül-

meye bafllar.  Bunlar›n bafl›nda bulant›, so¤ukluk, korku, panik, difl g›c›r-

datmas›, terleme ve göz bebeklerinde büyüme ve bunun sonucu ›fl›¤a ba-

kamama söz konusu olur.

‹kinci ve üçüncü saatte yukar›da anlat›lan olumlu etkiler en üst düze-

ye ç›kar. Kifli kendisini enerji dolu ve dünyan›n en mutlu kiflisi olarak  his-

seder. Ancak bu durum en fazla yar›m saat sürer ve yerini daha artan oran-

larda olumsuz etkilere b›rak›r. Bu aflamada kiflide flu rahats›zl›klar bafllar:

çenede serleflme,  a¤›z içi ve dudaklar›n› ›s›rma e¤ilimi, terleme, titreme,

ruhsal  çöküntü, duygusallaflma ve derin derin iç çekmeler.

Dört ve beflinci saatlerde art›k olumlu etkiler bitmifl ve yerini tama-

men olumsuz etkiler almaktad›r. Kifli yorulmak bilmeksizin dans eder,

konuflur ve duruma göre ayn› flekilde cinsel iliflkisini sürdürür. 

Befl ve alt›nc› saatte, kiflide afl›r› bir yorgunluk ve  vücuduna kramplar

girmesi söz konusudur. Kiflide depresyon belirtileri bafllar, titreme olur,

kalp çarp›nt›s› ve sarhoflluk hali söz konusudur. Kifli uyuflturucunun

olumlu etkilerinin bitti¤ine üzülür, içinde bir boflluk hisseder ve bu bofl-

lu¤u doldurmak için yine Ekstezi hap› almak arzusu do¤ar. Kifli afl›r› yor-

gun olmas›na ra¤men yine de uyuyamaz.

Son aflamada yani yedinci ve sekizinci saatlerde olumlu etkiden hiç bir

eser kalmaz ve olumsuz etkilerde giderek azalmaya bafllar. Ancak uykusuz-

luk, kas gerginli¤i ve kramplar›, içinde boflluk ve huzursuzluk hissi devam

eder. Bir gün sonra kifli kendini yorgun, bitkin, ölmüfl gibi hisseder. Hu-

zursuzluk, geçimsizlik söz konusu olup bafl, mide ve kas a¤r›lar› vard›r.   

Yukar›da anlat›lan uyuflturucu türleri yan›nda  1970’ li y›llarda çok

meflhur olan LSD denilen bir uyuflturucu vard›r. Bu uyuflturucu suni ola-

rak yap›lmakta ve kiflinin çeflitli ve renkli hayaller kurmas›na yol açmak-

tad›r. Çeflitli renklerde, küçük, yuvarlak veya y›ld›z fleklinde tabletler ha-

linde olan bu maddenin küçücük bir parças› bile çok etkilidir. Çok nadir-

de olsa bazen damardan da zerk edilir. Genelde a¤›zdan al›nd›ktan  45 da-
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kika sonra etkisini gösterir. 

LSD ye argo olarak flu isimler verilmifltir: asit, büyük flef, cennet mavi-

si, evlilik çan›, klüp, küp, mavi asit, mavi cennet.

Bu anlamda bir baflka s›k s›k kullan›lan madde de SPEED denilen ve

buruna çekilmek için toz haline getirilmifl bulunan amphetamin(an-

fetamin) yani sakinlefltirici tabletlerdir. Bunlar kimyasal olarak

laboratuvarlarda yap›l›r ve yutulabilen haplar, burna çekilebilen veya

damara fl›r›nga edilen tozlar fleklinde olabilir. Argo olarak göz açt›ran, gül

veya yedek pilot denilen bu maddeler ruhsal ba¤›ml›l›k yapabilir ve bir

çok rahats›zl›¤›n ortaya ç›kmas›na yol açabilir. Bunlar›n etkisi dört ile

sekiz saat aras›nda de¤iflir.

Son zamanlarda yayg›n olmaya bafllayan  bir türde mantar denilen

uyuflturuculard›r.  Yenilebilen veya çay olarak içilebilen bu mantarlar

Psilobin denilen bir madde içerirler ve bunun vücuda al›nmas›yla birlikte

kifliyi bir hayal dünyas›na götürürler.  Bu etki üç ile yedi saat aras›nda

de¤iflir. Kifli kendisi bu mantarlar› toplamaya kalkt›¤›nda zehirli veya öl-

dürücü olanlar› da toplay›p kullanabilir. Bunlar›nda bir çok olumsuz

bedensel ve ruhsal belirtileri vard›r.

Birde CRACK(Krak) denilen  ve ba¤›ml›l›k yapan ve sigara gibi içilen

ve bir kaç saniyede etkili olan bir madde de bu anlamda de¤inilmesi

gereken yayg›n kullan›lan bir uyuflturucudur.

Koklanan maddeler:

Eter, Aseton, Benzin, Tiner ve  baz› Yap›flt›r›c› maddeler gibi bir çok

kimyasal maddenin koklanmas›na ba¤l› olarak da al›flkanl›klar ortaya ç›k-

maktad›r. Daha çok gençler taraf›ndan kullan›lan bu yöntemler sonucu

kifli o maddeyi koklayarak hafif neflelenmeye, davran›fllarda huzursuzlu¤a,

bilincini kaybetmeye kadar varan k›sa süreli sarhoflluklar yaflar.Bu kifliler-

de genelde flu belirtiler oluflur: Kanlanm›fl gözler, a¤›zda kuruluk, istek ve

kilo kayb›, deride bozukluklar, göz bebeklerinde geniflleme ve karaci¤er
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rahats›zl›klar›. Ruhsal olarak da fazla konuflma, düflünce bozukluklar›,

dikkat azalmas›, depresyon ve intihar e¤ilimleri görülür. Uzun süreli kok-

lamalardan sonra da kemik ili¤i bozukluklar›, kan tablosu de¤ifliklikleri ve

karaci¤erde bozukluklar meydana ç›kabilir.

Koklanan maddelerin yan› s›ra güldürücü gaz denilen modern bir

uyuflturucu türü daha vard›r. Bu gaz narkozda kullan›lan gaza benzer ve

genelde balon içinde sat›l›r. Balondaki bu gaz özel bir a¤›zl›k arac›l›¤›yla

akci¤erlere çekilir. ‹çe çekildikten k›sa bir süre sonra  k›sa süreli ama flid-

detli bir heyecan verir. Bunun hemen arkas›ndan kiflide fliddetli bir gülme

bafllar ve kifli yüzü s›r›tan bir hal al›r. 

Bu gaz›n bir çok olumsuz sonuçlar› vard›r. Her fleyden önce kiflinin ak

çi¤erlerinin çal›flmas›n› etkiler ve deyim yerindeyse onlar› dondurur.

Vücuda oksijen girmesini etkiledi¤i için de vücut organlar›n›n ters çal›fl-

mas›na yol açar. Bafl a¤r›s›, uyuflukluk, unutkanl›k en çabuk görünen et-

kilerin bafl›nda gelir.  Bu gaz ba¤›ml›l›k yaratmamakla birlikte  o k›sa

süreli heyacan ve neflelili¤i tekrar yaflayabilmek için kifli onu tekrar almak

arzusunda olur.

KUMAR ALIfiKANLI⁄I

Kumar, kiflinin sonucunu belirleme imkan› olamad›¤› ve kaybetme

olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u al›flkanl›klar bütünüdür. Bunlar›n bafl›nda

flans oyunlar›, bingo, totto, lotto, at yar›fl›, casino oyunlar›, kart oyunlar›

ve meyve otamatikleri gelir.

Kumar oyunlar› çeflitli risikolar› içerirler. En baflta kifli paras›n› kay-

beder. Ayl›¤›n›, gelirini, ödene¤ini, birikmiflini ve mal›n›-mülkünü

kumarda kaybedebilir. Borç alarak içinden ç›kamayaca¤› durumlara

düflebilir.

Günümüzde insan› çeken ve onu bafltan ç›karan bir çok kumar imkan›

vard›r. Kifli her köflede, her kahvehanede v.s kumar oynama imkan›

bulabilir. Kumar oynamak için küçük paralarla bile çal›flan makinalar bu



ifli daha da cazip hale getirmifltir. Böylece kifli fark›na varmadan, göze bat-

madan ve yavafl yavafl bir kumar al›flkanl›¤›na do¤ru kayar.

Uzun süren bir kumar al›flkanl›¤›n›n b›rak›lmas› durumunda kiflide bir

tak›m belirtiler oluflabilir. Bunlar›n bafl›nda bafl a¤r›s›, uykusuzluk, ter-

leme, titreme, kar›n a¤r›lar› ve haf›za sorunlar› oluflabilir. O nedenle  kifli

bunu yavafl ve dikkatli bir flekilde bitirmeli ancak bu flikayetleri mazeret

göstererek bu al›flkanl›¤› sürdürme yoluna gitmemelidir.

Bu kitapç›kta anlat›lan al›flkanl›klar›n sizde olmas› durumunda en k›sa

zamanda ev doktorunuza giderek onun sizi zaman geçirmeden bu

konular›n uzman› kurumlara yollamas›n› istiyebilirsiniz.
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