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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Sosyal çalışmacı ve bu kapsamda yer alan diğer tamamlayıcı meslek elemanları
mesleklerini uygulayabilmek ve başarılı olabilmek için çalıştıkları sosyal hizmet alanıyla ilgili
olarak bilgili olmak zorundadırlar. Bu bilgi iki türlüdür:
a)

Alanla ilgili bilgiler,

b)

Meslekle ilgili bilgiler

Çalıştıkları alanla ilgili mesleğinin gerektirdiği bilgilere sahip olunmadan zaten meslekî
görev tam anlamıyla yerine getirilemez. Bu her meslek için gerekli bir önkoşuldur.
Sosyal çalışma ve diğer tamamlayıcı mesleklerde rol alan, çalışan elemanlar da madde
bağımlılığı alanında, hatta sadece madde bağımlılığı değil, tümüyle bağımlılık alanında işlerine
yarayacak bilgileri almak ve geliştirmek ve güncel tutmak, yani sürekli tazelemek zorundadırlar.
Güncele egemen olmadan güncel sorunları çözmek hayalden öteye geçemez. Güncel
bilgiler sürekli güncel tutularak sosyal sorunlar daha kolay kavranabilir ve iyi kavranan sorunlar
için çözümler bulmak da kolaylaşır.
Sosyal hizmetin her alanında olduğu gibi bağımlılık konusunda da sosyal çalışma ve
diğer tamamlayıcı meslekler için meslekî bilgiler de iki boyutta ele alınmalıdır:
(a)
Meslek disiplininizi oluşturan, konuya destek verecek kuramsal bilgiler, yani
kitabî bilgiler,
(b)
Alanda çalışılacağına göre uygulama bilgileri, yani, uygulamanın nasıl
yapılacağına dair bilgiler.
Uygulamanın nasıl yapılacağına dair bilgiler de bu alanda çalışanlar için iki farklı
çeşittedir:
(a)

Uygulama modeli,

(b)

Yöntem bilgileri.

Uygulama modeli ile ilgili olarak kitap bilgilerimize dayalı olarak bilgi dağarımızda
bulunan model bilgileri ya da o sorun ve sorun sahibi ya da sahipleri ile ilgili olarak kafamızda
önceden geliştirmek zorunda olduğumuz model bilgileri anlaşılmalıdır. Yöntem bilgileri de
uygulamada kullanacağımız yöntem bilgilerini anlatır.
Bu bilgilere sahip olduktan sonra iş tek bir şeye kalıyor: Meslekî beceri. Meslekî
beceri uygulama ile kazanılır ve geliştirilir. Bunu da;
(a)
öğretim ve eğitim süreci içinde ciddiye alarak yaptığımız/yapacağımız uygulama
eğitimi kapsamında alıyoruz, ki öğretimde uygulama sizler için bu açıdan çok önemlidir;
I

(b)
gerek yaşamda uygulama deneyimlerimizi meslekî uygulama alanımıza – kısmen
– taşıyarak ve bunun yanısıra başladığımız meslekî çalışmalarımızda giriştiğimiz uygulamalar ile
adım adım, sürekli geliştirme sürecine girdiğimiz uygulamalarımızla kazanıyoruz.
Bu yol haritasını izleyerek başarı hedefinize kolayca varacağınıza inanıyorum. Kitabı
istekli olarak çalışıp öğrenerek çok şey kazandığınızı görecek ve kendinizle gurur
duyduğunuzu hissedeceksiniz kitabı bitirdiğiniz zaman.
Kitaba ve okumaya hoşgeldiniz…
Prof. Dr. İlhan Tomanbay
EK BİLGİ: Bu kitap Ocak 2015’te SABEV yayınları arasında internet ortamında
yayınlanan “Eroinden Bonzaiye Madde Bağımlılığı ve Sosyal Çalışma, El Kitabı” adlı elektronik
kitabın geliştirilmişidir (Bkz. Tomanbay, 2015). Bir kitabın öyküsünü bilmek onu daha bir
ilgiyle okumayı kolaylaştırır. Bu nedenle kısa bir açıklama: İlk elektronik kitabı yazmaya beni
iten nedenler o kitabın içindedir. Şu anda okuduğunuz bu elektronik kitabın onun hemen hemen
iki katı kadar bir hacme ulaşıp yayınlanmasında Istanbul Üniversitesi AUZEF Sosyal Hizmet
Lisans Tamamlama Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Abdülhakim Beki’nin doğrudan payı
bulunmaktadır. Eroinden Bonzaiye Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet kitabının Istanbul
Üniversitesi AUZEF Sosyal Hizmetler Önlisans Programına ders kitabı formatına sokulması
önerisini getirdi. Ders kitabı ciddiyetinde ve kapsamında, ama öğrenciler tarafından rahat ve
ilgiyle okunacak bir ders kitabı olması için üzerinde uzun süre çalıştım ve o kitabın ekseninde
yeni eklemelerle ortaya daha geniş kapsamlı bu kitap çıktı. Bilgiler, mesleğin uygulama
yöntemlerinin tanıtılmasıyla ve bu yöntemlerin madde bağımlılığı alanında nasıl
kullanılabileceği bilgileriyle zenginleştirildi. Öyle ki, bu kitap içinde adeta iki kitap var. Sosyal
çalışma yöntemleri kitabı ile bağımlılık kitabı tek kitap içinde bütünleşmiş oldu.
Beni bu güzel çalışmaya iten ve bu kitabın çıkmasına vesile olan değerli öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Abdülhakim Beki hocamıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Onun önerisi
olmasaydı bu kitap çıkmazdı.
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YAZARIN NOTU
Bu, insanı insanlıktan ve insandan uzaklaştıran, hem dehşetengiz, hem heyecanverici,
hem acıklı ve hem umut dolu uyuşturucu ve uyarıcılara bağımlılık serüvenini, kurtuluş yollarını,
hem de seçip kendinizi verdiğiniz mesleğiniz çerçevesinde öğrenirken;
-

Bağımlılar için üzüntü duyacak;

-

Bunların herbirini kurtarmak arzusu içinizde alevlenecek,

-

Herbirini hiç görmeden, tanımadan tek tek sevecek;

-

Birgün meslek ortamında biraraya gelirseniz bu sevgi gözlerinizde somutlaşacak;

Bunlardan bir kişinin bile kurtulmasına küçücük bir katkı verebilmenin ne büyük
bir haz olduğunu içinizde duyacak ve
-

Seçtiniz mesleğinizle gurur duyacaksınız.

İnsanların bu duyguları yaşamasında sanat etkili bir pekiştireçtir. Bu nedenle
uyuşturucu kullananlar için yazılmış bir şiiri paylaşmak, sizinle benim aramdaki ve bağlılarla
sizin aranızdaki saygı, sevgi ve birbirini anlama duygularını daha da yoğunlaştıracaktır.
Mahvolmuş Yaşamlar
Mahvolmuş yaşamlar olağandır, Bilgeler için de, ahmaklar için de…
Ancak o mahvolmuş yaşam bizimki olduğunda İşte o zaman farkına varırız
İntiharların, ayyaşların, hapishane kuşlarının Uyuşturucu bağımlıları ve
benzerlerinin varoluşunun.
Menekşeler kadar Gökkuşağı kasırga
Ve tamtakır mutfak dolabı kadar Bir parçası olduklarının…
Charles Bukowski
Sağlam bilgi birikimiyle yapacağınız uygulamalarınızı sanata dönüştürmeniz dileğimle.
Kitabı okuyan öğrenciler bölümleri okuduktan sonra, kitapta eksikliklerini hissettikleri,
yeralmasını istedikleri konular varsa eposta yoluyla yazarına ya da yazara iletilmek üzere
AUZEF yönetimine yazarlarsa kitabın diğer baskılarının daha yetkinleşmesini sağlamaya katkı
vermiş ve destekleri için teşekkürü haketmiş olacaklardır.
Prof. Dr. İlhan Tomanbay
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1. KAVRAMSALLAŞTIRMA VE GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Kavram Nedir?



Kavramsallaştırma Ne Demektir?



Kavramsallaştırmanın Önemi Nerededir?



Bağımlılık Konusuyla İlgili Temel Kavramlar



Konuya Genel Giriş

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bu bölümde ilgi uyandıran ilk konu, okuyacağınız, bağımlılık, uyuşturucu tedavisi gibi
konularda kavram ve kavramsallaştırmanın ne olduğu ve ne önemi olduğudur. Bu soruyu
kendinize sorunuz ve yanıtını aşağıdaki bölüme arayınız.
Bu genel kavramadan sonra konu ile ilgili kitapta geçecek temel kavramların neler
olduğu sorusudur. Bunun yanıtını da bu bölümde göreceksiniz.
Kavramlar hakkında sağlam bilgi sahibi olduktan sonra kitabın genel konusuna ilk
girişi yapacaksınız.
Hayırlı olsun.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kavram ve
kavramsallaştır
ma.

Bir konuyu öğrenmeye
başlarken konuya önce
kavram diye girebilmek.

Metni okumak. Sözlüklere
bakarak kavramları algılama
sürecini kısaltmak ve
kolaylaştırmak..

Kitabı okurken algılamayı
kolaylaştıracaktır.

Her kavramı ezberlemeden
anlayarak okumak, tekrar
etmek, sözlüklere bakarak
anlamayı desteklemek.

Konu üzerine genel bilgi
sahibi olmak. Bu diğer
bölümlerdeki öğrenmelere
kapı açacak, temel olacaktır.

Dikkatlice okumak.
Cümleler içinde yeni
karşılaşılan kavramların
herbirini anlayarak metni
okumaya çalışmak. Daha
kolay anlamak için…

Bağımlılık konusu ile
ilgili temel kavramlar..

Genel giriş..

4

Anahtar Kavramlar
Bu bölümün anahtar kavramları bu bölümde tanımları verilen ve kısa açıklamalar
yapılan kavramların tamamıdır.

5

Giriş
Sevgili öğrenciler. Bence siz siz olun ve üzerine çalışmaya başlayacağınız her konuya
önce o konunun temel kavramlarını öğrenerek ve anlayarak başlayın. Konu ile ilgili ana
kavramları bilmeden, tam olarak anlamadan bir konuyu anlamak ve o konuyu avucuna almak
olanaklı değildir. Bu kitapta da gelin biz bağımlılık konusuna girmeden önce temel kavramları
kısa kısa öğrenerek başlayalım. İlerde, okudukça ve konunun içine girdikçe burada soyut ve
zor gibi görünen o okuyacağınız kavramları giderek daha kolay kavrayacak ve anlayacaksınız.
Başarılı okumalar olsun.
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1.1. Kavram ve Kavramsallaştırma Ne Demektir?
İnsanlar iletişim kurmada, kendilerinden hareketle söyleyelim, seslerini ve beden
hareketlerini kullanırlar. Maddî iletişim araçları kâğıt, kalem, telefon, faks, video, televizyon,
bilgisayar, internet, güvercin, taş… gibi araçlardır. Ancak en temelde, konuşma ve beden
hareketleri ilk iletişimi sağlar. Günümüzde beden hareketleriyle kendini anlatma yardımcı bir
rol iken asıl kendini ifade aracı seslerin her dilde farklı farklı biçimlendirilmesiyle ve
sistemleştirilmesiyle oluşan dil ve konuşma iledir. Düşünelim: İki kişinin birbirinin dillerini
bilmedikleri ve anlamak istedikleri zaman beden hareketlerini kullanırlar. Dilin çalışmadığı
yerde beden konuşmaya çalışır. Beden öne geçer. Dil anlaşmaya başladığı zaman beden geri
plana geçilir.
Konuşmada belirli yapı ve biçim içinde çıkarılan sesler yazıya geçirilince sözcükler
ortaya çıkar. Yazıda kullanılan her çeşit simgeler, yani harfler, yanyana gelerek farklı madde,
durum, eylem, işlem ile duyguları, düşünceleri oluşturan sözcükleri ortaya çıkarır. Sözcüklerle
konuşuruz. Sözcükleri kullanarak duygu ve düşüncelerimizi birbirimize anlatırız.
Gündelik konuşmada her insan – konuşma ve işitme engelli olmadığı sürece - sözcük
kullanır. Sözcük, belirli anlamlar taşıyan seslerin simgelerle kâğıda dökülmüş halidir.
Her mesleğin kendine ait bir terminolojisi vardır. Yani, meslekî sözcük deposu,
dağarcığı vardır. Tıp terimleri, hukuk terimleri, eğitim terimleri, askerlik terminolojisi gibi bunlar
kendi alanlarında daha çok ve belirli anlamlarla kullanılan sözcüklerden oluşur. Avukat, suç,
ceza, yaptırım gibi sözcükler hukuk terimleridirler ve hukuk terminolojisini oluştururlar. İlaç,
ameliyat, sedye, hap, tansiyon vb. gibi binlerce sözcük sağlık terimleridirler ve sağlık
terminolojisini oluştururlar. Sosyal hizmet alanı ve sosyal çalışma mesleğinin de kendine özgü
terminolojisi de vardır. Bunlar, terimler sözlükleri olarak yayınlanır. Terminoloji uygulamadan
doğar ve ürer. Hukuk Terimleri Sözlüğü, Mühendislik Terimleri Sözlüğü, Sosyal Çalışma
Sözlüğü gibi… Meslekler kendilerini kendi terimleriyle anlatırlar; bu yüzden kendi
terminolojilerini oluştururlar. Buna halk dilinde meslekî jargon denir.
Bilim yaparken bu sözcükler ve terimler çoğu zaman yetersiz kalabilir. Çünkü bilim
yaparken araştırmalarla yeni ve özgün düşünce üretimi yapılır. Yeni düşüncelere eski sözcükler
yeterli kalmayabilir. Bu nedenle filozoflardan matematikçilere kadar çeşitli dallarda bilim
yapanlar kendilerini daha net ifade edebilmek için, yeni düşünceleri üretebilmek ve
paylaşabilmek için kullandıkları sözcük ya da terimlerin içini yeni anlamlarla doldurabilir, sözcük
ve terimleri yeni düşünce katımlarıyla genişletebilir, yeni bulgularla derinleştirebilirler. Bu
gereklilikten ötürü kavramlar birden fazla sözcükten oluşabilir. Örneğin, toplumsal yapı
kavramı doğar. Sosyal çalışma kavramı doğar. Örneğin toplum dar anlamıyla bir sözcük iken
bir sosyoloğun söyleminde bir kavrama dönüşür. Sözcük olarak hasta evde yatan hastayı tam
anlamıyla anlatırken, tıp hekiminin dilinde terimleşen hasta daha geniş bir anlam taşır. Doktora
başvuran herkes hasta olarak anılır. Bu onun terim olarak kullanımıdır. Tıp alanında çalışan bir
bilimci için ise hasta, üzerinde deneyler yapılan, biyolojik zenginlikte bir öznedir; yani
kavramdır. Hasta, bir bilimcinin dilinde enine boyuna geniş ve derin bir anlam yaygınlığına ulaşır.
Son örnek de sosyal hizmet alanı ve sosyal çalışma mesleğinden olsun. Bir sosyoloğun
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terminolojisinde toplumsal ve sosyal aynı anlamı taşırken, bir sosyal çalışmacı için “toplumsal”
sosyoloğun kullandığı anlamda toplumla ilgili, “sosyal” ise, bireyin yakın çevresiyle oluşan
ilişkilerini anlatır. Bu yüzden “sosyal” sosyal çalışmanın vazgeçilmez bir kavramıdır. Bir
bakıma en birincil, en temel kavramıdır. Çünkü sosyal çalışma sosyal ilişkilerin, sosyal
etkileşimlerin mesleğidir. Çünkü sosyal çalışma “sosyal” iletişim ve etkileşimden ya da “sosyal”
iletişimsizlik ve etkileşimsizlikten doğan sorunlara çözüm bulmaya çalışır. “Sosyal” olmazsa
sosyal çalışma olmaz.
Sosyal kavramı sosyal çalışma için disipline ve mesleğe özgü derinlikli bir anlam
kazanmıştır. Bu nedenle, örneğin,“sosyal çalışmacı” diyebilirsiniz, ancak, türkçeleştirelim diye
sosyal yerine “toplumsal çalışmacı” diyemezsiniz. Dediğiniz zaman tüm anlamın değiştiğini
görürsünüz. (Bunun örnekleri çoktur. Sosyal güvenlik yerine toplumsal güvenlik, sosyal
sigorta yerine sigorta ya da toplumsal sigorta dediğiniz zaman tüm anlamlar değişir.)

1.2. Kavramsallaştırmanın Önemi
Çok çeşitli nedenlerle, örneğin, düşünceyi genişletmek ve derinleştirebilmek için, eski
sözcüklere yeni anlamlar yükleyebilmek için, derinliği olan bir konuşma yapabilmek için
kavramlaştırma önemlidir. Kavramlaştırma düşünce derinliği sağlar. Düşünce derinliği yeni
tartışmalara kapı açar. Yeni tartışmalar yeni düşüncelerin uçuşmasını ve üzerlerinde
tartışılmasını sağlar ve böylece insanların düşünce ufukları geliştiği gibi düşünce atmosferi de
gelişir; bilimsel düşünce de yetişir. Kavramlarla tartışarak yeni tezlere, yeni verilere, araştırmalar yoluyla da - yeni bulgulara ulaşılabilir.
Sözcüklerle, nerede yemek yeyip yemeyeceğinizi, yemeğin güzel olup olmadığını, filmin
güzel olup olmadığını, gideceğiniz yere hangi yoldan gitmeniz gerektiğini tartışabilirsiniz.
Meslek terimlerinizle, mesleğinizin rolünü anlatıp, hizmet modelinizi ve uygulamada
kullanacağınız yöntem ve teknikleri tartışabilirsiniz. Bilimsel tartışmalar yapmak için
kavramlara gereksiniminiz vardır. Yurttaş Ahmet, kahvede ve evde sözcüklerle, - çalışıyorsa işyerinde terimlerle, - okuyorsa ya da bilim yapıyorsa - üniversitede kavramlarla konuşur.
Üniversiteli, kavramlarla konuşur. Üniversitede düşünce üretmek için sözcükler dar gelir; kavram
gerekir.
Kavramlaştırma, sözcükleri kavrama dönüştürme demektir. Sözcükleri kavrama
dönüştürmezseniz düşünce derinliğini yakalayamazsınız. Sözcükleri kavrama dönüştürmek
demek, temel ve kesin, ama dar anlamı olan sözcüklerin içlerinin enine boyuna, ardına önüne,
yüksekliğine derinliğine konu ile ilgili disiplinin (bilim dalının) gereksindiği ve yarattığı
anlamla doldurulup genişletilmesi sürecidir. Bu süreçtir, bir günde olmaz. Kavramlar tartışıla
tartışıla oluşur ve gelişir.
Bir konuyu doğru düşünebilmek, bir sorunda doğru çözüme ulaşabilmek için önce
düşüncemizi biçimleyen kavramları doğru bilmek ve kullanmak durumundayız.
Doğru kavram doğru düşünmedir. Doğru kavram doğru iletişimdir. Doğru kavram
doğru anlaşılmadır. Kavramlarda ortaklık yakalayamayanlar düşünce ortaklığını da
yakalayamaz, birbirlerini de anlayamaz, düşünsel üretim yapamazlar. Doğru kavram kullanmak,
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işinde üretken olmak ve başarıyı yakalamaktır.
Bağımlılık konusunda da düşkünlük gibi, bağımlılık gibi, uyuşturucu gibi, nesnel
bağımlılık gibi, öznel bağımlılık gibi kavramlaştırmalar yapılır; kavramlar vardır. Bu kavramları
iyice bilmeden uyuşturucu ve bağımlılık konusunu enine boyuna, derinliğine ve ardına kadar
anlamak kolay olmaz.
Kavramların sözcüklerden farkı büyüktür. Bu nedenle kavramlar sözcükler gibi sık sık
tekrarlamakla doğru kullanılmış olmaz. Çünkü kavramların sözcüklerden çok daha derin, çok
daha geniş, yani, kendine özgü, farklı anlam yüklenmişlikleri vardır. O farklı anlam
yüklenmişliklerini kavramak gerekir. Kavramların “kavranılmadan” doğru kullanılması olanaklı
değildir. Kavramak da algılamakla sağlanabilir İyi kavranmanış bir kavramı sık sık da kullansanız
yanlış bir içerikle, anlamadan kullanmanız çok mümkündür.
Kavram konusunda üniversite öğrencileri için iki temel nokta önemlidir.
1.
çalışacağız.)

Konu ile ilgili temel kavramları kavramak. (Bu bölümde bunu yapmaya

2.
Konunun – meslekî - terimlerini anlayabilecek ve kullanabilecek kadar bilmek.
(Bunları da hem öğrenim sürecinizde, hem alan bilgilerinizi derinleştirerek, hem uygulamada
kazanacağınız terimlerle yapacaksınız.)
Bir sonraki bölümde (Bkz. 1.3.) tüm dünyadaki konu uzmanlarının düşkünlük ve
bağımlılık arasında nasıl sıkıntılar yaşandığını görerek hastalık düzeyinde sadece birini görerek
düşkünlük yerine bağımlılık terimini benimsediklerini görecek ve doğru kavramlaştırmayı
dünyanın nasıl önemsediğini görerek şaşacaksınız. Kavramsallaştırmanın önemi için en güzel
örnektir biraz sonra okuyacağınız.

1.3. Konu ile İlgili Kavramlar
Bu dersin ve kitabın adı Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet olduğuna göre önce madde
nedir, sonra, madde bağımlılığı nedir sorusunu zihnimizde netleştirmeliyiz. Sosyal hizmeti zaten
diğer derslerinizde de görmektesiniz. Ancak burada da kısaca ne olduğunu anımsayalım.
Madde, TDK Sözlüğüne göre “duyularla algılanabilen nesne”dir. Nesne maddî olan
herhangi bir şeydir. Yani, tanımda belirtildiği gibi beş duyu ile algılanabilen eşya, taş, toprak,
su gibi düşünebileceğimiz şeylerdir.
Maddeye bağlı olmayan şeyler beş duyumuz ile algılayamadığımız şeylerdir. Bunlar da
üç çeşittir:
1.
Dinsel konular. (Manevî dünya ile ilgili konular; örneğin, inanç, cennet,
cehennem, ibadet gibi konular.)
2.
Kültürel konular. (Kültürün manevî ögeleri olarak anılan değer, insan ilişkileri,
ahlak, meslek etiği, davranış, tavır gibi bir yönüyle görülebilir özelliklerin nedenleri gibi
9

konular.)
3.
Duygular. (Gerçi dozu yüksek duygular, al al olan bir yüzle, kısılan ya da
kekeleyen sesle beş duyuyla geçici sinyaller verebilir, ancak, bu yoğunluğa ulaşmayan duyguları
beş duyu ile anlamak olanaksızdır.)
Bağımlılık (addiction (İng.); Abhängigkeit, f (Alm.)) belirli bir maddeye ya da ya da
özneye duyulan, aklı, düşünceyi aşan ve kişiyi o madde ya da öznenin egemenliği altına
alan karşı konulamaz ve kolay kolay ondan vazgeçilemez ve kopulamaz bir istem ve bu isteme
uygun durumdur. Bu durum insan için kötüdür, zararlıdır. Bu karşı konulamaz istem, kısa bir süre
sonra kişi olarak insanın kişiliğini, birey olarak sosyal ilişkilerini bozar. Sosyal etkileşim
olanaklarını ortadan kaldırır.
Yukarıda okuduğunuz o denli geniş kitleler tarafından kabul görmüş bir tanımdır ki bir
kişinin tanımını alıntı ile göstermek herhalde haksızlık olur. Genel bir kabuldür bu. Bağımlılık
bağlı olmaktan, bağlılıktan daha ileri ve olumsuz anlam yüklenmiş bir kavramdır. Bağımlı
insan iradesini bağımlı olduğu alanda denetleyemeyen insandır. Giderek sağlığı bozulan
insandır. Bağımlılık irade zayıflığıdır; gittikçe artan bir hastalıktır.
Bu kapsamda, madde bağımlılığı insanın bedensel sağlığını (biyolojik), ruhsal
sağlığını (psikolojik) ve düzenli toplumsal yaşamını, ailede, sosyal çevresinde, işyerinde
insan ilişkilerini, yani, sosyal sağlığını (sosyal) bozan, tahrip eden bir bağımlılıktır.
Madde bağımlılığı denildiğinde, çok miktarda alındığında (yutulduğunda, içildiğinde) insanı
kendisine bağımlı kılan ve biyolojik, ruhsal ve sosyal sağlığını bozan her türlü madde anlaşılır.
Bunların arasında bağımlılık yapan ilaçlar, doğal ya da kimyasal uyuşturucular, alkol, tiner,
ispirto gibi maddeler girer. Türkçe günlük kullanımda, halk dilinde konu ile ilgili olarak madde
bağımlılığı kavramı sık kullanılmaktadır.
Madde bağımlılığı dendiği zaman gündelik ortamlarda akla hemen eroin, kokain, bonzai
gibi maddeler gelmektedir. Hemen bilinmelidir ki, sigara ve alkol de birer maddedir ve madde
bağımlılığı dendiği zaman bırakılamayan ya da denetim altına alınamayan alkol ve sigara da bu
kapsamda düşünülmelidir.
Maddi olmayan bağımlılık da aynı madde bağımlılığında olduğu gibi süreç içinde hem
bedensel, hem ruhsal hem sosyal ilişkiler açısından aynı sorunlara yolaçar. Önce ruh sağlığından
başlayarak insanın önce sosyal giderek toplumsal ilişkilerini deforme eder.
Nihai boyutta zarar verici olan bağımlılık kadar olmasa da bağımlılığa giden yolda bir
aşama olan bir başka durum ve onu anlatan bir başka kavram vardır. O da düşkünlüktür
(Sucht, f (Alm.). Düşkünlük Farsça kökenli eski Türkçe’de iptila, düşkün, müptela sözcükleriyle
karşılanır. Düşkünlük bağımlılıktan daha hafif bir durumu anlatır.
Klasik Türk müziği şarkılarında geçer. Güfte yazarı belli olmayan, Niyazi Sayın’ın
Şehnaz makamındaki şarkısında olduğu gibi: “Müptelâ-yı derd-i aşkınla çâk oldum ey gönül.”
(Aşkının yarattığı derde düşkünlükle yaralandım ey gönül.) 17. Yüzyıl Divan edebiyatı şairlerinden
Nef’î de bir şiirinde müptelâyı kullanır. “Âşığa tan etmek olmaz, müpteladır neylesin?”
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(Aşığı kınamak olmaz, [sevdiğine] düşkündür, neylesin?). Böyle bir düşkünlük hastalık
sayılmaz. Aşkın biraz ağır durumudur, ancak zararlı ağır bir durum değildir.
Görüldüğü gibi düşkünlük bağımlılık kadar zarar verici ve ağır bir durum değildir.
İnsan sevdiğine, çoluğuna, çocuğuna düşkün olabilir. Ancak nesnel (maddelere) ya da öznel
(konulara) düşkünlük ileri gittiğinde kolayca bağımlılığa dönüşebilir. Bu nedenle, özellikle
Almancada, bağımlılığa yakın ve tehlikeli bir konumu anlatmak için Sucht kavramı kullanılır.
Almanca ve İngilizcede de düşkünlük ve bağımlılık kavramları ayrıdır. Almancada die Sucht
düşkünlük (addiction, İng.), die Abhängigkeit (dependency, İng.) bağımlılıktır.
Almancada olduğu gibi Türkçede de düşkünlük ve bağımlılık ya birbirinden çok farklı
iki kavram olarak görülmekte, ya da konuyla ilgililer arasında bile çoğu zaman birbiriyle eş anlamlı
kullanılmaktadır. Oysa doğrusu, düşkünlük ile bağımlılık kavramlarının birbirinden farklı,
ancak birbirine yakın iki kavram olduğudur. Örnek olarak, yemeğe düşkün, sekse düşkün, işine
düşkün… ile yemek bağımlısı, seks bağımlısı, iş bağımlısı… kavramlarına bakıldığı zaman
birincinin hastalık düzeyinde olmayan bir kişilik ve fizyolojik özellik; ikincinin hastalı düzeyinde
bir durum olduğu farkı kolayca görülür.
Herhalde düşkünlük ile bağımlılık arasındaki ince çizgiyi, önce düşkün ya da bağımlı
pozisyonda olan kişinin kendisi belirleyecektir. Eğer, bir konuya ya da maddeye düşkün
olduğunu düşünen kişi düzenli, verimli ve çevreyle uyumlu yaşamına devam ediyorsa ve bu
düşkünlük onun yaşamında bir düzensizlik, verimsizlik ve uyumsuzluk yaratmıyorsa
“düşkün”dür, eğer o “düşkünlük” kişinin düzenli, verimli ve uyumlu yaşamını bozuyor ve zarar
vermeye başlamışsa “bağımlı” duruma gelmiştir. Bu iki terim arasındaki farkı, kişinin kendisi
dışında, kişiyi inceleyerek konunun uzmanı psikiyatristler, psikologlar ve sosyal çalışmacılar
ortaya koyacaklardır.
Gene bu çerçevede Türkçede de çok kullanılan tiryakilik, çok büyük, toplumdan
koparacak düzeyde zararlı görülmeyen bağımlılıkları anlatır. Sigara tiryakiliği gibi…
Düşkünlükten ileri bir konumdur tiryakilik. Kolay kolay bırakamaz, ancak uyuşturucu kadar da
tehlikeli olmayan bağımlılıktır. Gene de zararlıdır. Aralarında belki de zarar sonuçlarının
görülmesi boyutunda fark vardır. Bağımlılık görüntüleri tiryakilikte görülmediği için bağımlılık
olarak sayılmamaktadır. Ancak sigaranın da bir biçimde bedende (ve ruh ve sosyal ilişkilerde)
zararları görülmesi durumunda tiryakiliğin de bir boyut bağımlılık olduğu kolayca anlaşılabilir.
Kavramsallaştırmada duyarlık ve titizlik o kadar önemlidir ki, 1957 yılında tüm dünya
devletleri bir tek kavram için yıllar süren tartışmalardan sonra bir uluslararası kongrede kavram
seçimi yapmışlardır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Uzmanlar Kurulu 1957 yılında yaptığı
toplantıda “uyuşturucu ilaç düşkünlüğü” olarak çevirebileceğimiz ve tüm dünyada kullanılan
“drug addiction” terimini uzun tartışmalardan sonra konu terminolojisinden çıkartmış ve daha iyi
anlattığı için “drug dependence” teriminin benimsediğini duyurmuştur. Yani, “uyuşturucu ilaç
bağımlılığı”, “uyuşturucu bağımlılığı” terimini benimsemiştir. Gerçekten de bağımlılık
(tābiiyet, Ar.) [t’den sonraki a uzun okunur.] düşkünlükten (iptila, Ar.) daha sürekli ve ağır bir
durumu anlatmaktadır. Müptelanın, alışkanlık gibi kendisine çok da zarar vermeyen hoş karşılanır
bir durumu vardır. Oysa tabî olanın kurtulma şansı hemen hemen yoktur. Düşkünlüğün ileri
aşaması bağımlılıktır ve hastalık olarak kabul edilmiştir (Ögel ve ark. 2003, 28). Bugün dünya
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terminolojisinde uyuşturucu düşkünlüğü değil uyuşturucu bağımlılığı kavramı kullanılmaktadır.
1964 yılında da Dünya Sağlık Örgütü Uzmanlar Kurulu her iki terimin yerine kullanılması gereken
doğru terimin uyuşturucu ilaç bağımlılığı (drug dependence) olması gerektiği kararını aldı
(Bkz. Lexicon of alcohol and drug terms published by the World Health Organization).
Dolayısıyla düşkünlük bağımlılık değil, bağımlılık düşkünlük değildir.
Öteyandan şu noktayı unutmamalıyız ki, bağımlılık kişinin isteğine bağlı bir durum değil,
bir hastalıktır. Bu hastalığın kendine özgü bir akışı ve tedavisi vardır (agy). Sosyal çalışmacıların
ve bu alanda çalışan diğer ilgili mesleklerin de durumu böyle görüp ona göre insana
yaklaşmalarında yarar vardır.
Uyuşturucu, gene TDK Sözlüğüne göre, “uyuşturma özelliği olan madde”lere
denilmektedir. Bunun Latince kökenli ve İçişleri Bakanlığı terimleri içinde kullanılan terim
narkotiktir (narcotic (İng.)). Narkotik madde uyuşturucu madde demektir. Bazen haberlerde ya da
filmlerde uyuşturucu madde operasyonlarında görev alan polislerin giydiği yeleklerin sırtlarında
Narkotim yazdığını görürüz. Narkotiğin karşılığı uyuşturucu, tim (İng.) takım ise, yaratıcı bir
kısaltma ile Narkotim’in uyuşturucu ile mücadele eden bir takım olduğunu hemen anlarız.
Ancak Emniyet Müdürlüğündeki Narkotik Büro doğal olarak sadece uyuşturucu
bağımlılığına yol açan olaylarla değil uyarıcı bağımlılığına yol açan ya da coşku verici bağımlılık
olaylarıyla da ilgilenmektedir.
Uyuşturucu kullanımı, bağımlılık gibi kavramlarla dile getirilen konu aslında hem
çerçeve olarak hem de kavram olarak çok geniştir. Tek başına uyuşturucu, tek başına madde
bağımlılığı, tek başına alkolizm konuyu bize aktaramıyor. Hatta bu bağımlılıklar günün
modasına göre kullanılan maddenin adıyla da anılabiliyor ve o maddenin güncelliği geçince
güncel olan başka bir kavramla anlatılmaya çalışılıyor. 1960’larda esrar, 2010’larda bonzai gibi…
Uyuşturucu için sözlükler İngilizce drug, Almanca der Droge yazar. Ancak bu
kavramın İngilizce ve Almancasının Türkçesi gerçek anlamıyla ilaç demektir. Yani İngilizce drug
dependence ya da drug addiction, Almanca die Drogenabhängigkeit dendiğinde tam karşılığı
ilaç bağımlılığıdır ve ancak ilaç insanın beynini ve bedenini uyuşturduğundan ve bunu insan
sürekli olarak ve kendisini iradesiyle kurtaramayacak noktaya gelmişse ilaçlarla ilgili olarak
uyuşturucu bağımlılığı kavramı daha aydınlatıcı olmaktadır. İlaç bağımlısı denildiği zaman,
kendisini iyi hissetmek için gerekli gereksiz ilaç kullanan insan anlaşılmalıdır. Aldığı ilacın
uyuşturucu etkisi olması sözkonusu değildir. Hasta olunduğu kaygısıyla her türlü – kimyasal ilacın gereksiz yere alınmasıdır. Ancak, drug dependence denildiğinde, anlaşılması gereken
uyuşturucu ilaç bağımlılığıdır. Uyuşturucu ilaç bağımlısı hasta olduğu için ilaç almaz,
uyuşturucu ilaçları seçer ve alır ve bağımlısı olur.
İlacın da sanrı (Halluzination) yaratan ilaçlar İngilizce’de Hallucinogen terimiyle ifade
edilir. Afyonlu ilaç (ki bu da uyuşturucudur, ancak kimyasal değil doğal uyuşturucudur) Opiat
olarak adlandırılır.
Ancak insanlar bu tür bağımlılığa sadece ilaçtan düşmemekte, katı, sıvı ve gaz
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durumunda birçok maddeden bağımlı olabilmektedirler. Öteyandan zararlı ve bağımlılık yapan
maddeler sadece uyuşturucu değil, uyarıcı da olmaktadır. Kimi maddeler uyuşturmaz uyarır,
hareketlendirir ve ancak gene bağımlılık yapar. Bu nedenle sınırlayıcı bir kavram olan ilaç ya da
uyuşturucu bağımlılığı yerine madde bağımlılığı denmesi ilgililer için daha benimsenmeli, çünkü
daha kapsayıcı ve daha bilimsel olmaktadır. Madde bağımlılığının İngilizcesi “substance
dependence”, Almancası “die Substanzabhängigkeit”tır. Madde dendiğinde sadece ilaç değil
bağımlılık yapan uyuşturucu ya da uyarıcı herşey girmektedir. Daha kapsayıcı ve daha doğrudur.
Alanyazında (literatürde) da madde bağımlılığı kavramı kullanılır. Madde bağımlılığı kavramı ilaç
da bir madde olduğuna göre ilaç bağımlılığı kavramını da içerir.
Görüldüğü gibi sadece bağımlılık, sadece uyuşturucu bağımlılığı gibi kavramlar bize olayı
net olarak anlatamamaktadır. Bu nedenle doğru kavramları bilmek ve doğru kavramları kullanarak
konuşmak hastanın tedavisi için çok önemlidir.
Bu açıklamalara dayanarak biz bu kitapta genel bir terim olduğu için madde
bağımlılığı kavramını kullanmayı seçtik.
Madde bağımlılığı terimleri çok ve çeşitlidir. İki ana bölüme ayrılır:
1.

Madde bağımlılığı ile ilgili bilimsel ve meslekî terimler,

2.

Konu ile ilgili jargon denilen argo terimler…

Bunların ikisini de bu alanda çalışan herkes gibi sosyal çalışmacı da iyice bilmelidir.
Hem Türkçe bilimsel terimlere egemene olmalıdır; bir de bunların İngilizce karşılıklarını da bilse
iyi olacaktır. Çünkü bağımlılık uluslararası bir sorundur; uluslararası boyutları vardır ve
uluslararası camiada bu terimlerin İngilizce karşılıkları kullanılır.
Ayrıca bu terimlerin hem Türkçesi hem İngilizcesi Türkçede de çeşitli düzeylerde
kullanılmaktadır. Bu terimlere egemen olmak çalışanı uygulama sırasında rahatlatacaktır,
özgüvenini arttıracaktır. Fazla kavram bilmek sosyal çalışmacıyı çözüm ve uygulama modelleri
üretmekte yaratıcı kılacaktır.
-

Hem bunları bilmelidir,

- hem alana ve disipline ve mesleğe uygun, hem disiplinin hem mesleğin alandaki
uygulamalarında ortaya çıkan boşluklarını dolduracak yeni terimler üretmekten çekinmemelidir.
Diğer meslekler yapıyor bunu gerektikçe… Ve böylece geliştiriyorlar terimlerini,
terimcelerini, jargonlarını…
Örneğin bağımlılık alanında en sık kullanılan terimlerden birkaç örnek:
Madde kötüye kullanımı, yetmeme (tolere etmeme), düzelme, ayıklık (remisyon),
yoksunluk, zehirlenme, arama davranışı, arındırma, temizleme (detoksifikasyon), kullanma
düşüncesi (prolopse), sürçme, hata (slip), kayma, sapma (lapse), depreşmek, nüksetmek
(relaps), zarar azaltma gibi terimleri tanımak, ne anlamlara geldiklerini doğru bilmek ve doğru
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kullanabilmek yapılacak meslek çalışmalarının gücünü arttıracaktır.
Bir de gündelik dilde kullanılan argo terimler vardır. Örneğin, esrar için sarı, duman,
cigara, jelatin; uyuşturucu ya da uyarıcı ilaçlar için hap, kafa hapı, atom, mercimek, çare; eroin
için mal, toz, kireç peynir, beyaz gibi farklı adlandırmalar bulunmaktadır.
Bağımlılık alanında çalışan meslek elemanları bağımlılıkları her farklı türdeki maddelere
göre
ayırmışlardır. Örneğin, hepsi bağımlılık yapmakla birlikte, esrar ürünleri
(Cannabisprodukte), sanrı yaratan ilaçlar (Halluzinogene), uyarıcılar (Stimulantien), koklanan
maddeler (Schnüffelstoffe), ağrıkesici afyonlu ilaçlar (Schmerzmittel Opiate) ve kokainler
(Kokain) gibi farklı türler farkları bilindiğinde birbirinden farklı değerlendirilir ve tedavi
yaklaşımlarında da farklılıklar görülür.
Bir başka kavramsal netlik şuradadır. Birbirlerinden farklı, çeşitli uyuşturucular
kullanılıyorsa, o kişi için çoklu bağımlılıktan sözedilir (Polytoxikomanie). Çoklu bağımlılık
herhangi bir maddeye bağımlılıktan çok daha ileri, çok daha fazla bir durumu bize anlatır.
Bağımlılıktan ya da tekli bağımlılıktan daha ağır, daha tedaviyi zor, daha acıklı bir durumu
anlatır. Bu kavramı içselleştirerek ilerde konu ile ilgilenen arkadaşlar çoklu bağımlılık durumuyla
karşılaştıklarında farklı bir yöntem kullanmaları gereğini kolayca düşünmeye başlayacaklardır.
Son olarak şu noktayı vurgulayarak kavramsal düşünmeyi tamamlayalım. Genellikle
uyuşturucu bağımlılığı denir. Öğrendik ki bir de uyarıcı bağımlılığı vardır. Bunlar özellikleri ve
yapılanışları bakımından farklı maddeler ya da ilaçlardır. Uyuşturucular, son kertede, bedeni ve
beyni uyuşturur, tutuklaştırır, hareketleri yavaşlatırken, uyarıcılar, bedeni ve beyni – geçici de
olsa – olağanın üzerinde canlandırır, kişiyi saldırganlaştırır, olumlu ya da olumsuz yönlerde
coşturur. Bunların her ikisinin de sonu tükeniştir. Uyuşturucu kullanımı derken zaman zaman
uyarıcı ilaçlara bağımlılık da kastedilmektedir ve bu kavram her zaman doğruyu anlatmaz. Bu
nedenle her ikisini de içeren madde bağımlılığı kavramı daha tercih edilmektedir.

1.4. Genel Giriş
ABD’li elektrik mühendisi Jerome Wiesner diyor ki: "Kullanılmayan maddî kaynaklar
her zaman kaybolmuş sayılmazlar. Ancak, kullanılmayan insanî kaynaklar her zaman
kaybolmuş demektir." Bir teknik adamın insana bakış açısını yansıtan bu söz günümüzde insan ve
toplum boyutunda çok büyük değer taşımaktadır. Gerçekten de, anlamlı olarak işe yaramayan,
toplumda sosyal boyutta yitip giden her insan bir kaynak olarak yokolmuş demektir. Bu sözün
konumuzla bağlantısı şudur:
Madde bağımlılığı insan kaynağını, yani insanı yokoluşa sürükler.
Bağımlılık yapan uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler ve bunları körükleyen sosyal
ilişkiler, bunların hepsi bağımlı yaptığı kişiye zarar veren şeylerdir. Bağımlılık zararlıdır.
Bireyin bağımsızlığını yokeder, onun kişiliğini bozar, kimliğini elinden alır, bağımsız, özgürce
yaşamını sürdürmesini engeller. Toplumla ilişkilerini bozar, toplumdan önce kopartır, sonra
soyutlar. Toplumdan geçici olarak kopan insanlar olabilir, toplumla ilişkileri bozulan, toplumun
dışına düşen insanlara, tekrar topluma kazandırılmaları için sosyal çalışma meslek elemanları
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yardım eder, destek verir. Ancak zararlı ve tehlikeli bağımlılıklara kapılanların kurtarılmaları,
yeniden topluma kazandırılmaları oldukça güçtür.
Bağımlılığın kişiye bağlı nedenleri olabileceği gibi toplumsal ve ekonomik nedenleri de
vardır. Bağımlılık yapan maddelerin çoğu ve şu vurguyu yapabiliriz, en zararlıları, belirli
çevreler tarafından para ve kâr amaçlı olarak bile bile çocuklara, gençlere, yetişkinlere
dayatılmaktadır. Çünkü bağımlılık bir başladıktan sonra kurtulması zordur, kimi zaman
olanaksızdır. Bu durum, bağımlılık yapan zararlı maddelere çocukları, gençleri, yetişkinleri
alıştıranların artık o kişiler üzerinden sürekli para kazanmaları kolaylaşır; piyasaları genişler,
kendilerine para akımı süreğenleşir.
Ekonomik boyutunun yanısıra toplumsal boyutta da fiziksel zararları ortadan kaldırmak
belki kolaylaşır, ancak bağımlılık yaşayan kişileri tekrar topluma kazandırmak (a) çok zordur;
uzun evreli ve sabırlı bir çaba ister. (b) Kazandırılma sağlansa bile yaşanan bireysel ve
toplumsal tahribatın giderilmesi çok daha güçtür. (c) Tekrar topluma kazandırılan insanın eski,
bağımlı konumuna kayması ve düşmesi kararlı bir tutum, irade gösterilemediği, o insan yakın
çevresi tarafından sürekli ve içtenlikli olarak desteklenmediği sürece çok kolaydır.
Demek ki, özetle; bağımlılığın en genel boyutta temel nedenleri,
-

ekonomik,

-

kültürel,

-

toplumsal,

-

sosyal,

-

kişisel (psikolojik)

nedenlerdir. Bunların hepsi ya da birkaçı ya da biri bağımlılık etkeni olacaktır. İnsanlar
bağımlılık yoluna;
-

Kişisel etkenlerle,

-

Kişisel istekleriyle,

-

Ortam yaratılarak,

-

Farkında olmadan, aldatılarak,

-

İkna edilerek, kandırılarak,

-

Zor kullanılarak, girebilirler.

Daha da birebir, insani nedenlerine inersek, bireysel ve toplumsal boyutta uyuşturucu
etki yaratan maddeler için birkaç çeşit alma ve kullanma nedeni vardır:
-

Zevk almak ve sarhoş olmak amacıyla,
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-

Arkadaşlarına uyma, grup dışında kalmamak amacıyla,

-

Merak dürtüsüyle,

-

Özenerek; özenme duygusuyla,

-

Tıbbi nedenlerle, tedavi amacıyla,

-

Dertlerini unutmak amacıyla,

-

Yaşamın stresini atmak amacıyla,

-

Sadece kendisine zarar vermek duygusuyla,

- Kendine zarar vererek birinden intikam almak amacıyla uyuşturucu ya da diğer zarar
veren ve bağımlılık yaratan maddeler alınmaktadır.
Zevk almak ve sarhoş olma çerçevesinde, insanlar, gündelik yorgunluklar, stresler ya da
uygun ortamlar nedeniyle bir akşamlık zevk almak için, arkadaşlarıyla hoş ve ilginç bir
zaman geçirmek için, birbirlerine yakınlıklarına arttırmak ve kaynaşmak için, biraz sarhoş
olarak, amiyane deyişle, “kafayı dağıtmak ya da boşaltmak” için zevk veren maddeleri alırlar.
Bu maddede sadece alkolü düşünmeyin. Aynı amaçlarla diğer (zararlı) keyif verici maddeler de
alınabilir. Bu alımlar sıklaştıkça beden bunu hoşgörüp daha çok isteyebilir. Buna alışkanlık
yaratma denir. Alışan beden daha çok ve daha sık ister.
Tıbbi nedenler çerçevesinde en kolayı şudur: Geceleri uyku tutmayan biri, kafası dolu
olan, dertlerini kafasından kolay kolay atamayan biri gece uyuyabilmek için sakinleştirici
ilaçlar alabilir. Sakinleştirici ilaç demek, bir ölçüde beyni etkileyen, uyuşturan ilaç demektir.
Beyin işlevlerini yavaşlatan ilaç demektir. Bunlar bir süre sonra bedende öyle etki yapar ki
beden bunları zamanla yetersiz bulur ve örneğin uyuyabilmek için daha çok miktarda talep
edebilir. Ya da hekim reçetesiyle ağrı dindiriciler, bir süre sonra beyin bu ilaçlara alıştığı için
daha çok gereksinim duyar, etki güçleri yetersizleşir ve miktarlar artmaya başlar.
Bu nedenlerin arasında belki de en az görülen kendini cezalandırma amacıyla alma
olabilir. Kendisine zarar vermek amacıyla bir insanın uyuşturucu ilaçları ya da diğer maddeleri
alması iki boyutta cezalandırma psikolojisinden olabilir. Bir, kendisine acı veren yakınlarını
cezalandırmak, annesi, babası, kardeşi gibi… İki, başarısızlıklarından ötürü, sevilmemesinden
ötürü, kabul görmemesinden ötürü kendisini cezalandırmak için insan kendisine, bedenine,
sağlığına zarar vereceğini bile bile uyuşturucu maddeleri alabilir. Bu, adeta, intihardır.
Özentiyle denemek bilinçli girilen bir yol olduğu için kurtuluş çok daha güç olmaktadır.
Birinci ve ikinci yolda da bedenin ilacı hoşgörmeye başlamasıyla, alışkanlık yaratmasıyla, aynı
zevki yaşamak istemesi gerekçesiyle ya da sıkıntıların, ağrılarını sürekli dindirmek amacıyla
beden, yani insan hızlı ya da yavaş bağımlılığa sürüklenmeye başlar.
Maddeler ya da maddeye bağlı olmayan, her türlü bağımlılık yapan araçların kimileri
insanın doğal düzeni içinde çalışan bedeninden, kimi beyninden, algısından başlayarak düzgün
16

çalışmalarını durdurur; bedenin ya da beynin işlevlerini bozar. Adeta bedenin ve beynin düzgün
çalışmayı sağlayan organlarına/parçalarına saldırır, onları tahrip eder. Bununla kalmaz, ruh
durumunu, duygularını ve algılarını olumsuz yönde etkiler.
İnsan organizmasını etkileyerek işlevlerinde – olumlu, olumsuz - değişiklik sağlayan her
madde ilaç olarak tanımlanır. Bu genel tanımın içinde sadece kokain, esrar, afyon, çeşitli
uyuşturucular, uyku hapları ya da sakinleştirici ilaçlar, ağrı kesiciler, sadece tütün, alkol girmez,
kahve gibi, çay gibi, gündelik kullanılan ve alışkanlık yapan keyif veren maddeler ve yiyecekler de
girer. Bunlar da birbirinden kesin ölçütlerle ayrılamaz. Ancak bugün bağımlılık yapan,
uyuşturucu maddeler dendiği zaman çoğunlukla akla gelenler yasadışı olan maddelerdir. Diğerleri
akla gelmez.
Madde bağımlılığında en sık kullanılanlar, alkol, uyuşturucu ilaçlar ve diğer uyuşturucu
maddelerdir. Sigara bağımlılığı da madde bağımlılığıdır, ancak bu kitabın çerçevesinde anlaşılan
madde bağımlılıkları içinde yeralmaz. Çünkü sigara bağımlılığının kişinin kendi bedenine
verdiği zarar dışında onun sosyal ilişkilerine doğrudan olumsuz etkisi çok yok denecek kadar
düşüktür. Bu nedenle ona sigara bağımlılığı değil sigara tiryakiliği denir. Oysa alkol ve diğer
madde bağımlılıkları kendi sağlığına zarar vermelerin dışında kişinin yakın ve uzak sosyal
çevresiyle iletişimlerini, işyeri iletişimlerini bozar, çalışmasını ve toplumda bir anlamlı yer
tutmasını engeller. Bu sosyal boyutuyla madde bağımlılığı sosyal çalışmanın ve sosyal
çalışmacının konusudur.
Bu kitabın konusu ile ilgili bir bilimsel düşünce üretiminin boyutlu olabilmesi için bir
başka boyuttaki madde bağımlılıklarını da anmadan geçmemeliyiz. Onlardan biri de iç
çamaşırı düşkünlüğü ya da bağımlılığıdır. Başkalarına ait iç çamaşırlarını, kirli ya da temiz,
çalarak saklama da bağımlılık kapsamına girer. Bu kendisinin belki biyolojik, fiziksel sağlığını
olumsuz etkilemez, ancak ruhsal bakımdan bir sağlık bozukluğunun belirtisidir ve ruhsal sağlık
giderek daha da bozulacaktır. Ancak, daha önemlisi, kişinin sosyal sağlığının bozulması
demektir; sosyal ilişkilerinin ve sosyal etkileşimlerinin bozuk olmasının göstergesidir.
Maddeye bağlı olan düşkünlük ya da bağımlılıklar (stoffliche Süchte) ile maddeye
bağlı olmayan ya da maddeye bağlı olmayan düşkünlük ya da bağımlılıklar (nichtstoffliche
Süchte) temelde birbirinden ayrılır. Buna Alman literatüründe davranışsal düşkünlük
(Verhaltenssüchte) adı veriliyor. Çünkü bu iki bağımlılığın arasındaki farkın kullananda yarattığı
davranış biçimleri arasındaki farkla kendisini gösterdiği düşünülür. Biri, yani madde bağımlılığı
insanın bedensel sağlığına büyük zararlar verirken diğeri, yani maddeye bağlı olmayan
bağımlılık, öncelikle bedensel değil ama bağımlının yaşamında ağır sosyal sorunlara yolaçar.
Maddeye bağımlı olmayan düşkünlükler de (nichtstofflichen Süchten) aynı maddeye
düşkünlüğün gelişimi gibi bir süreç gösterir ve gerçekleşir. Bağımlılar aşırı düzeyde, bu
bağımlılık öznesi ya da nesnesinden alacakları zevki alma gereksinimi içinde bulunurlar. Bu
onlar için karşıkonulamaz bir duygu durumuna gelir. Bağımlı bu yoğun hissettiği duyguyu
sürekli karşılamak için elinden geleni yapmaktan kendini alıkoyamaz. Bu duyguyu ne kadar sık
karşılarsa düşkünlük bağımlılığa o kadar çabuk dönüşür. Vazgeçemeyeceği bu zevki yeniden
yaşama çabası onu sürekli olarak bağımlılığın daha derinlerine iter.
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Şurası da önemli bir noktadır. İnsan herhangi bir nesneye ya da özneye düşkünlük
yaşayabilir. Bu düşkünlük uzun sürebilir. Ancak bu süreç ağır ve sinsi bir biçimde bağımlılığa
doğru ilerler. İnsan bunun birden farkına varamaz. Onlarca yıl süren bir düşkünlük bunca yıl
sonra birden bağımlılığa dönüşebilir. Bağımlılık gerçekleştikten sonra kişi tarafından, olay
farkedilmekte ve bunda da artık geç kalınmış olunmaktadır (Weindel, 2016).
Kendilerini düşkünlüğe yakın görenler ya da düşkün olduklarını söyleyenler, zevk alma
dürtüsüyle madde kullanıyorlarsa, şunu bilmelidirler. Zevk alma, gerçekleşirse, insanın hoşnut
olacağı birşeydir, ancak, mutlaka karşılanması gereken, insan bedeni ya da beyninin mutlaka
gereksinimi olan bir şey değildir. Olmazsa olur. İnsan, bu zevki yaşamalıyım duygusunu ya da
dürtüsünü bastırabilir. Dolayısıyla, insanı bağımlılığa götürecek bir zevk için insanın kendisini,
dürtüsünü, duygusunu engellemelidir. Ve insan bunu yapabilir; başarabilir. Bunun için de,
zevkin yaratacağı hoş etki dolayısıyla insan kısa evreli, kısa süreli bir doyum sağlayacaktır.
Zevk uzun sürmez. Gelir, geçer. İnsan bunu beyninde önemsizleştirebilir.
Gene savunulan bilgilere göre bağımlılığın başlaması bağımlı için önceleri
heyecanverici olmaktadır. Kendisini gevşetmek, canlandırmak, avutmak, ödüllendirmek ya da
stres, kızgınlık, hiddet, üzüntü, cansıkıntısına karşı direnebilmek için düzenli olarak bağımlılık
yapan maddeleri almak ya da kullanmak kişi için tehlikelidir. Kendini iyi hissetmek için insan
bu araçları ne kadar sık alırsa onu almakla aşacağını düşündüğü sıkıntılarını aşması o kadar
zorlaşmaktadır. Ne kadar sık alırsa çelişkilerinin, güçlüklerinin üstesinden gelme yeteneği o kadar
gerilemekte, bilinci ve kendine değerli görme duygusu zayıflamakta, utanma ve suçluluk
duyguları katlanarak artmaktadır (Rickmers, 2016).
Rickmers, aynı makalesinde “bağımlılık özlemlerin öyküsüdür” diyor. Hem de
özlemlerinin, yani, güçlüklerini, başarısızlıklarını, hırslarını, zayıflıklarını, çekingenliklerini,
öfkelerini yenme özlemlerinin sonu çok kötü biten ve uzun süren acıklı ve tükenişli öyküsüdür.
İletişim kurma güçlüğünü, gerginliğini gideren, yaşanan acıklı ve utanç yaratan anları unutmayı
sağlayan nesnelerin kullanımı, unutulmamalıdır ki, o anda sonuç verir, ancak, her seferinde aynı
“özlemin” daha sık ve daha yoğun duyulmasının da kapılarını açar. Oysa bilinmelidir ki, insanın
zayıflıklarını yenme dürtüsüyle, özlemiyle, güdüsüyle kendisini bağımlı kılacak nesnelere ve
öznelere yönelmesi zaten onun aynı zayıflıklarının bir sonucudur ve insan zayıflıklarını aşma
duygusuyla kendisini daha kötü bir tuzağa düşürecek denemelere girmemek için akla sahip bir
canlıdır.
Gerek nesnel, gerek öznel olup da kullananda bedensel, ruhsal ve sosyal zararlara
yolaçan kullanımların tümü “kötüye kullanım” olarak adlandırılır. Eskiler buna suiistimal
derlerdi. İnsanın bir yetkiyi ya da görevi gerçek amacı dışında ya da kendi çıkarına yönelik
olarak kullanması kötüye kullanımdır. İnsanın kendi beden, ruh ve sosyal sağlığına zarar
verecek biçimde madde kullanımı ya da davranımı da kötüye kullanımdır. Kötüye kullanımlarda
da en sık kullanılan gerekçe, başaçıkamadığı sorunlarının olduğudur. Sorunlarla başetmeye
çalışmak yerine sürekli bu gerekçeyi kullanmak bir süre sonra insana umutsuzluk verdiği gibi
kötü bir alışkanlık da yaratır. Bu gerekçeye sığınmak daha sıklaşır. İnsan bunu tekrarladıkça bu kez
daha da çaresizleşir, güçsüzleşir ve bağımlılık batağına daha da çok saplanır. Bu gerekçeye
sığınan ruhsal ve sosyal yapı bir süre sonra bağımlılığa davet çıkarmış olur. Böylece, sorunları
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aşma yöntemi olarak keyif verici ya da uyuşturucu maddeler ya da öznel davranış kalıpları
devreye girer. Bu yola girildiğinde ise kişide davranış ve hareket özgürlüğünü kısıtlanmaya
başlanmış olur. Bu da insanı önce sosyal, sonra ruhsal ve sonra bedensel hastalıklara iter.
Sosyal bağımlılık
Sosyal bağımlılık, sosyal ilişkiler nedeniyle başlayan ve süren bağımlılıktır. Bir yandan,
sosyal ilişkilerde görülen belirli aşırılıkları ve bağımlılıkları anlatır; bir yandan da sosyal
ilişkilerin herhangi bir bağımlılık nedeniyle bozulmasını anlatır. Sosyal olma boyutunda
bağımlılık derecesinde ısrarcı bir tutum sosyal ilişkilere zarar verecektir.
Sosyal bağımlılığın ilk belirtileri sosyal çevre ile iletişimin kopmaya başlamasıdır.
Dostlarla da yollar ayrılır bir bir. Yalnızlaşma başlar. Ruhsal bağımlılığın belirtileri belirli zararlı
maddelerin alımı ve kullanımına karşıkoymama davranışının gelişmesidir. Vazgeçemediğini
söyler insan. Zevk aldığını söylemeye başlar. Bu yolla dertlerini unuttuğunu düşünür. Bu
süreç içinde özdenetimini yitirmeye başlar. Düşünce ve hareketleri düşkünlük veren maddelere
yönelmeye ve yoğunlaşmaya başlar.
Ruhsal bağımlılık
Ruhsal bağımlılık uyuşturucu ile ortaya çıkan hoş duygular her defasında bu gereksinimi
ortaya çıkarır ve böylece ortaya çıkan gereksinimle uyuşturucu kullanma arasında içsel bir
denge oluşur.
Ruhsal bağımlılığın çok derin nedenleri vardır. Bu nedenle çok uzun süren bir tedaviyi
gerekli kılar.
Fiziksel bağımlılık
Fiziksel bağımlılığın belirtileri ise, bedenin hergün doz olarak daha fazla uyuşturucuya
gereksinim duymasıdır ve bu da toplumdan kaçma, uzaklaşma davranışlarının ortaya çıkmasını
tetikler. Ruhsal bağımlılıktan bedensel bağımlılığa geçiş süreci başlar.
Zihinsel bağımlılık
Maddeye bağlı olmayan bağımlılık çeşitleri zihinsel bağımlılık olarak adlandırılırlar.
İnternet kullanımını azaltamama, aşırı yemek yeme ya da öleceğini bile bile yememe, hiç
gereksinim olmayan çamaşırlar toplama, kumar oynama gibi bağımlılıklar zihnin saplantısıyla
yapılan ve buna bağlı olarak ruhsal ve fiziksel zararların ortaya çıktığı bağımlılıktır. Madde de
toplasa, bilgisayar başından kalkamasa da bağımlılık zihinde başlamaktadır.
Jargon
Uyuşturucu ya da madde bağımlılığı alanında jargon sözcüğü özel bir anlam taşır.
Çünkü Dünyanın her tarafında uyuşturucu bağımlılarının kendilerine özgü bir jargonu vardır.
Jargon, bir alanda çalışan, ortak bakışları, değerleri ve işleri olanların kendi aralarında
geliştirdikleri ortak sözcükler ve sözlerdir. Jargon bilimsel ya da akademik bir dil değildir, bir
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grubun kendi arasında kullandığı dildir, sınırlı ve sıkı ilişkilerin yarattığı bir terminolojidir; ancak
bilimi ve akademiayı ilgilendirir. Gündeliktir. Birçok jargon, gerçekte kullanıldığı anlamdan çok
farklı bir anlam yüklenmiş sözcükler ya da tamamen uydurulmuş, türetilmiş sözcüklerdir.
Jargon yaygın çevrelerde kullanılmaz.
(Meraklısı için: Jargon ve argo (argot), ikisi de Fransızca kökenlidir. İkisi de özel bir gruba
ya da – meslekleşme öncesinde – ortak, benzer işler yapanların kendi aralarında ürettikleri
sözcüklerle yaptıkları konuşmayı sağlayan dile denir. Argot, 16. Yüzyıl’da Fransa’da hırsızların
kendi aralarında türettikleri dil olduğu için daha bir olumsuzluk anlamı taşır. Jargon hemen her
kendine özgü grubun kullandığı ortak dil olarak kabul görür ve argo kadar olumsuzlanmaz.)
Madde kullananlar ya da satanlar da gündelik yaşamlarında, kendi aralarında, adeta
kendilerinin geliştirdiği bir terminolojiyle, yani jargonla konuşurlar. Madde bağımlılarıyla
çalışan sosyal çalışmacılar ve diğer sosyal hizmet görevlileri kendileriyle anlaşabilmek için bu
terminolojiyi iyi bilmek durumundadırlar. Çünkü onlara yaklaşmanın, ortak dil kullanarak iletişim
kurmanın ilk adımı budur. Türkçede yayınlanmış bir jargon sözlüğü bilmiyorum, ancak,
Almanca’daki “Uyuşturucu Sözlüğü” (Drug Glossar) internette bulunmaktadır. (Meraklıları
için: https://de.wikipedia.org/wiki/Drogen-Glossar).
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Uygulama Soruları
1)

Kavram nedir?

2)

Kavramlaştırma nedir?

3)

Kavramlaştırma neden önemlidir?

4)

Madde nedir?

5)

Bağımlılık yapan madde ne demektir?

6)

Bağımlılık ne demektir?

7)

Uyuşturucu ne demektir?

8)

Uyarıcı ne demektir?

9)

Tekli ve çoklu bağımlılık ne demektir ve aralarında ne fark vardır?

10)

Doğal uyuşturucu ile sentetik uyuşturucu ne demektir ve aralarında ne fark vardır?

11)

Genel olarak bağımlılık konusunda neler anlatabilirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bağımlılık konusunda önce kavramsallaştırtmanın önemini, sonra konu
üzerine temel kavramları öğrendik.
Bu temel kavramlara dayanarak okuduğumuz genel giriş bilgileri bizim için bağımlılık
konusuna temel oluşturdu.
İnsanları bağımlılığa sürükleyen nedenleri öğrendik. Bağımlılığın boyutlarını öğrendik.
Sadece madde bağımlılığı değil, başka türlü, maddî temeli olmayan bağımlılıkların
olduğunu öğrendik.
Fiziksel bağımlılık, zihinsel bağımlılık, ruhsal bağımlılık ve sosyal bağımlılık olarak
sınıflandırırsak bağımlılığın farklı boyutlarıyla bir bütün olduğunu öğrendik.
Bağımlılık alanında farklı bir jargon olduğunu, bağımlılarla çalışanların bu jargonu
bilmesi gerektiğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
İnsanlar iletişim kurmak için, sadece konuşarak seslerini ve maddî iletişim
araçlarını değil, …………………. de kullanırlar.
a)

Telefonu

b)

El yazısını

c)

Beden hareketlerini

d)

Çeşitli kelimeleri

2)
Her mesleğin kendisini ifade ve meslekî iletişim için kendine özgü bir
……………………… vardır.
a)

raconu

b)

terminolojisi

c)

kadrosu

d)

yönetimi

3)
Belirli bir maddeye ya da yaşam biçimine duyulan aklı, düşünceyi aşan ve o
madde ya da öznenin egemenliği altına alan karşıkonulamaz ve kolay kolay ondan
vazgeçilemez ve kopulamaz bir isteme uygun durum olarak yapılan tanım aşağıdakilerden
hangisini anlatmaktadır?
a)

Takıntı

b)

Coşku

c)

Düşkünlük

d)

Bağımlılık

4)

Narkotik terimi aşağıdakilerden hangisinin İngilizce kökenli ifadesidir?

a)

Uyuşturucu maddeler

b)

Uyarıcı maddeler

c)

Coşku verici maddeler

d)

Silahlı polis timi
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5)
Bağımlılık riski olan maddelerden biri olan alkol aşağıdakilerden hangi
kategoriye girer?
a)

Katı

b)

Sıvı

c)

Gaz

d)

Maddeye bağlı olmayan bağımlılık yapıcı

6)
Aşağıdaki gerekçelerden hangisi bağımlılığa yolaçan maddeleri kullanma
nedenleri arasında yeralmaz?
a)

Zevk almak için

b)

Tıbbi nedenlerle

c)

Kendisine zarar vermek için

d)

Başkasına zarar vermek için

7)
demektir?

Sakinleştirici ilaç demek, bir ölçüde beyni etkileyen, beyni ………………. ilaç

a)

Harekete geçiren

b)

Uyuşturan

c)

Duygusallaştıran

d)

Dinlendiren

8)

Bağımlılığın temel nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yeralmaz?

a)

Ekonomik nedenler

b)

Kültürel nedenler

c)

Antropolojik nedenler

d)

Sosyal nedenler
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9)
Sokak dilinde, bağımlılık konusunda ortaya çıkmış ve yaygın olarak kullanılan
sözcüklere topluca ne denir?
a)

Terminoloji

b)

Jargon

c)

Terimce

d)

Argo

10)
Mantık ve anlam bakımından aşağıdakilerden hangisi diğer üçünden farklılık
göstermektedir?
a)

Tıbbi bağımlılık

b)

Sosyal bağımlılık

c)

Ruhsal bağımlılık

d)

Fiziksel bağımlılık

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) d, 4) a, 5) b, 6) d, 7) b, 8) c, 9) b, 10) a
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2. MADDE BAĞIMLILIĞI KONUSUNDA DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
DURUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Madde bağımlılığı konusunda özetle Dünyadan ve Türkiye’den tarihsel ve güncel
bilgiler alacaksınız. Uyuşturucu ne zaman sakıncalı görülmeye ve yasaklanmaya başlandı?
Kronolojik olarak öğreneceksiniz. Özellikle eski Türkler ve Osmanlılar’da bağımlılık konusu
ile ilgili bilgiler sizi genel kültür bakımından zenginleştirecektir. Günümüz dünyasından bir
örnek olarak kendine özgü tedavi modelleri olan Almanya’daki bağımlılık konusu ile ilgili
örgütlenme ve tedavi modellerini özetle biz anlatacağız; siz öğrenmenin hazzını yaşayacaksınız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bölüm hakkında ilgi uyandıran ilk soru herhalde Dünya’da madde bağımlılığının tarihi
konusuna aklınıza gelen sorulardır.
Uyuşturucu ilaçların ve diğer madde kullanımlarının yasaklanmasının tarihçesi hakkında
aklınıza gelen sorulardır.
Eski Türklerde ve Osmanlılarda madde kullanımıyla ilgili sınırlı bilgilerdir. Dünya’da ve
Türkiye’de madde bağımlılığı konusu ve ilgili rakamlardır.
Türkiye’de madde bağımlılığının bugünüyle ilgili sorulardır.
Bunlara ek olarak, gelişmiş bir Batı ülkesi olarak kendine özgü bağımlılık tedavisi
uygulamalarıyla dikkat çeken Almanya’da madde bağımlılığı konusunda yapılanlar nelerdir?
Bu konularda daha sizlerin aklınıza gelebilecek birçok sorunun yanıtlarını bu bölümde
bulabilirsiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Dünyada ve Türkiye’de
madde bağımlılığının
tarihi

Geçmişi bilerek bugünü
daha iyi kavramak.

Kitaptaki metinleri ezberleme
mantığıyla değil, anlama
amacıyla okunarak…

Bağımlılık yapan
maddelerin bilimin konusu
olmaya başlaması

Bağımlılık konusunda
uygulama bilgileri ile
bilimsel bilgiler arasında bağ
kurabilmek.

Daha soyut bilgileri daha
soyutlaştırılmış bir mantıkla
okumaya ve anlamaya
çalışmak.

Bugünün Türkiyesi’nde
bağımlılık konusundaki
Türkiye’de madde bağımlılığı
varolan durumu
anlamak.

Dünyadan Bir
Örnek: Almanya

Sadece Türkiye bilgileriyle
sınırlı kalmamak,
ufkumuzu uluslararası
boyutta geliştirmek.

Sadece bu kitabı değil, internette
ve gazetelerde konu ile ilgili
güncel bilgileri okuyarak kitap
bilgileriyle bağlantılarını
kurmak.
Sadece Almanya değil, diğer
ülkelerdeki uygulamaları da
internetten, gazetelerden uygun
haberleri izleyerek öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar


Madde bağımlılığı Bağımlılığın tarihi Tarihsel kronoloji



Bağımlılığın tarihsel gelişimi Bağımlılığın bugünü Türkiye’de bağımlılık TÜBİM



ELAS
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Giriş
Siz sosyal meslek elemanları olarak madde bağımlılığı ile meslekî mücadele ederken önce
işin tarihini ve bugünkü durumu bilmek zorundasınız. Tarihi bilmek bugünü değerlendirmeyi
kolaylaştırır. Bugünü bilmek çözüm üretmeyi kolaylaştırır. Bilgi bilgiye destektir. Bilgi bilgiye
temeldir, dayanaktır. Bir bilgiyi iyice öğrenmek daha sonra gelecek bilgileri hem kavramayı,
hem sindirmeyi ve uygulamaya aktarmayı kolaylaştırır. Bu duyguyla okuyunuz bu bölümü;
işleriniz kolaylaşacaktır.
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2.1. Dünya’da Madde Bağımlılığının Kısa Tarihi
Uyuşturucu maddelerin kullanımı tarihin ilk çağlarından beri görülmektedir. Hem de
Dünya’da tarihin her evresinde, her toplumsal gelişme aşamasında, her kültürde ve her uygarlık
boyutunda görülür. Ancak, yaşanan tarihsel, toplumsal, kültürel, eğitimsel ve coğrafi boyutlara
göre kimi zaman bir kült olarak kullanılır, çoğu zaman o toplumun çürüyerek yok olmasına
yol açar.
Adeta sosyal ilişkiler içinde, tıbbi bağlamda ve sakinleştirici olarak çeşitli uyuşturucular
ve bunların başında alkol Milattan önceki birkaç bin yıl öncesine kadar gider. Örneğin, kayıtlara
göre üzümün fermantasyonu ve bundan alkol (şarap) elde edilmesi MÖ 6000 yıllarında
Ermenistan’da üretildiğine dair veriler bulunmaktadır. ( B u a r a d a f e r m a n t a s y o n i ç i n
l ü t f e n s ö z l ü k l e r e b a k ı n ı z . İ l g i n ç b i r a n l a m ı v a r . ) Bunun gibi eski
Mısır’da, Mezopotamya’da içki üretildiği ve içildiğiyle ilgili belgeler bulunmaktadır.
Hammurabi Yasalarında şarap yapılışı ile ilgili kurallar yazılıdır (MÖ. 2200) (Uzbay, 2009, 5).
Eski Yunan ve Roma dönemlerinde şarap kutsallaştırılmış ve törenlerde sunulmuştur (agy).
Bu kültürlerden Hıristiyanlığa aktarılmış olan bir kült bugün hala uygulanmaktadır. Kiliselerde
belirli törenlerde, katılanlara İsa’nın eti niyetine bir küçük nişastalı ekmek, İsa’nın kanı niyetine
birer yudum kırmızı şarap sunulmaktadır.
Güney Amerika kıtasında yerlilerin, bilindik adlarıyla Kızılderililerin tütün kullanımı,
uyuşturucu içki kullanımı yaygındır. Tarihler, bunların beyazlar tarafından kendilerine
tanıtıldığı ve alıştırıldıklarını yazar. Bugün ise ABD’de Kızılderililerin daha çok yoksulluk
nedeniyle uyuşturucu ve alkol bağımlılığı altında oldukları ve buna bağlı olarak suç oranı
yüksek bir kesim olduğu bilinmektedir (http://akheneton.blogcu.com/kizilderililer/1479996).
Sanrı yaratan maddelerin gerek tıbbi gerek dinsel amaçlarla kullanımı uygulamaları
tahminen insanlık tarihinin başlangıcına kadar gitmektedir. Doğada bulunan zehirli mantarın ya
da sihirli mantar diye anılan (magic mushroom (İng.); psilocybinhaltiger Pilze (Alm.) bir mantar
çeşidinin dinsel ve toplumsal törenlerde bir ayet çerçevesinde kullanımı Dünya’nın birçok
bölgesinde bundan 7000 (MÖ 5000) yıl öncesine uzanır ve günümüze kadar Sibirya ve Orta
Amerika’daki Şamanizm modellerinde varlığını sürdürür. Türkçe’de tatula adıyla anılan bir
bitkiden (Stechapfel) üretilen ilaçların psikolojiyi etkileyen özellikleri eski Yunan dönemlerinde
tanınıyor ve biliniyordu. Orta Avrupa’da da 17. Yüzyıl’a kadar, Türkçe’de Banotu olarak
geçen (Bilsenkraut) ve Avrupa topraklarında sıkça bulunan bir otsu bitkinin tohumları etkisini
arttırmak
için
çoğu
zaman
biraya
katılırdı
(https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Bilsenkraut). Bu bitkiler bugün ilaç sanayiinde
kullanılmaktadır.
Tarihte bugüne değin, sanrı yaratan maddelere merkezi bir rol veren, onları düzenli
olarak kullanan pekçok topluluk (cemaat) vardır. Bunların arasında die Santo-Daime-Kirche ile
Native American Church Kilisesi sayılabilir. Bunların yanısıra kişi olarak sanrı yaratan
maddeleri, bilim diliyle psikonevrotik maddeleri (psychonautische Mittel, Alm.) kendi
psikolojilerini ölçmek, araştırmak ya da spiritüel durumlarını öğrenmek için düzenli kullanan
pek çoktur (agy). Psikonevrotik araçlar, maddeler demek, nevroz düzeyinde psikolojik rahatsızlık
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yaratan maddeler demektir. Psikozdan bir düşük düzeyde ciddi ruhsal rahatsızlıktır. Gündelik
dilde, ruhu uçuran maddeler olarak çevrilebilir ana nevroz bir ruhsal hastalık aşamasıdır.
Eski tarım toplumlarında, küçük ve kapalı toplumlarda herkese yayılan uyuşturucu
bağımlılığı sanayileşme sonrasında büyüyen sanayi toplumları ve büyüyen kentlerinde daha çok
gençleri sarıp sarmalayan bir öge durumuna geldi. Sanayileşme ve kentleşme önce ABD’de, daha
sonra Avrupa’nın gelişmiş toplumlarında toplumsal yaşamı öylesine etkilemeye başladı ki,
konu uluslararası bir sorun durumuna geldi ve olaya Birleşmiş Milletler müdahale etmek
zorunda kaldı (Bkz. 2.1.).
Konu üzerinde genel olarak bir bilgi sahibi olmak için uyuşturucu bağımlılığı tarihinin
ana başlıklarını tarihsel süreç içinde görelim. Burada, uyuşturucu, alkol konularında tarihsel
süreçte yaşananlarla ilgili olarak ilginç veriler bulunuyor. Bakınız:
800’lü yıllar: Araplar çayı Batı ile tanıştırıyor. Avrupa’ya ticari meta olarak çayı
getiriyorlar. Ancak çayın Avrupa kültürü ile bütünleşmesi 17. Yüzyıl’ı bulacaktır.




1492: Kristof Kolomb Amerika’da zevk araçları olarak tütün ve kolayı keşfeder.



1806: Afyondan morfin ayrıştırılır ve ortaya çıkarılır.



1819: Kafein 1,3,7-Trimethylxanthin keşfedilir.



1832: Haşhaş suyundan kodein ayrıştırılır.



1859: Koka bitkisinin yapraklarından elde edilen kokainden alkaloidin ayrıştırılması.



1874: Daha sonraları eroin olarak pazarlanacak olan Diacetlymorphinin ilk yapımı.



1886: Kafein ve kokainli Cola Cola’nın pazara çıkışı.



1887: Amphetaminin ilk kez sentezlenmesi.



1893: Kimyacı Nagai Nagayoshi tarafından metampfetamin sentezlendi.



1896: Etken madde olarak Peyotl-Kaktusten meskalinin ayrıştırılması.



1897: Bayer ilaç firması tarafından ağrı kesici bir ilaç bulunarak tescil ettiriliyor: Eroin.

1903: İlk uyku ilacı olarak asit bazlı barbiturun, yani, kokainsiz Coca Cola’nın imal
edilmesi.


1912: Kanın analizi için çalışmalar yapılırken bugün ecstasy adıyla bilinen MDMA’nın
keşfedilmesi.


1927: Louis Lewin’in “Phantastica” (imge; hayal; fantezi) adlı yapıtında sarhoşluk veren
ilaçlarla ilgili ilk özet bilgi yeralıyor.




1933: Almanya İkinci Dünya Savaşında yıldırım harekâtına milyonlarca kutu
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metamphetamin ile başlıyor. (Metamphetamin uyarıcı sentetik madde. Bağımlılık yapar.)
1937: ABD’de çıkarılan Mariuhana Vergi Yasası ile kenevir bitkisinin yetiştirilmesine
engeller getirildi.


1938: İsviçreli Albert Hofmann Sandoz şirketinin Basel’deki fabrikasında LSD’yi
(Lysergic Acid Diethylamide) sentezliyor.


1943: 19 Nisan’da Albert Hofmann gönüllü olarak LSD’yi kendi üstünde, bedeninde
deniyor.


1947: LSD’yi ABD Gizli Haberalma Örgütü CIA silah olarak kullanamak amacıyla
gençlerde ve fahişelerde kullandırarak deneyler yapıyor.




1965: Kenevirin, ana etkileyici maddesi olan THC’nin keşfedilmesi.

1968: 1968 Kuşağı adı verilen ve ABD’den tüm dünyaya kültürel bir kült olarak yayılan
Çiçek Çocukları adlı kültürel grup üzerinde CIA girişimleriyle LSD kullanımı bilinçli olarak
yaygınlaştırılıyor.


1978: Kai Herrmann ve Horst Rieck tarafından yazılan “Wir Kinder vom Bahnhof Zoo”
(Biz, Zoo İstasyonu Çocukları) kitabı yayınlanarak dünyayı sarstı. (Asıl adı Christiane Vera
Felscherinow olan (Romanda: Christiane F.) 15 yaşında uyuşturucu bağımlısı bir çocuk
fahişenin yaşamı.)




1981: “Wir Kinder vom Bahnhof Zoo” anı romanı Almanya’da film olarak gösterime

girdi.
1981: AIDS üzerine yapılan ve yayınlanan ilk bilimsel çalışma uyuşturucu bağımlılarının
ölümcül AIDS hastalığına yakalanma bakımından büyük tehlike altında olduklarını gözler
önüne serdi.


80er Jahre: Crack adıyla yayılan uyuşturucu ABD’de bir numaralı devlet düşmanı olarak
ilan edildi.


90’lı yıllarda ABD ve diğer ülkelerde yaygınlaşan tekno müzik (Techno) ile ekstazi ve
hız tutkunluğu (Ecastasy &Speed) gençlik için uyuşturucu ilaç olarak kabul edildi ve gençliği
bu bağımlılıklardan kurtarmak için tıbbi, psikolojik ve sosyal çalışmalar başlatıldı.
(https://gruene-jugend.de/zeitleiste-der-drogengeschichte)


2.2. Uyuşturucu İlaçların ve Diğer Madde Kullanımlarının
Yasaklanmasının Tarihçesi
1768: Hildesheim Piskoposu Friedrich Wilhelm evlerde kahve bulundurmayı,
tüketimini, kahve fincanı ve takımını evde bulundurmak da dahil olmak üzere yasakladı.




1872: Almanya’da İmparatorluk Genelgesi ile kafein, kenevir, morfin, kodein ve
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diğer benzeri maddelerin sadece eczaneden alınma zorunluğu getirildi.
1909: Şanghay’da toplanan ilk Uluslararası Afyon Komisyonu, afyonun
yetiştirilmesini ve ticaretini sınırlandırılmasını tavsiye etti.


1911: Den Haag’da yapılan ilk Afyon Konferansı, uyuşturucu ilaçlar konusunda
devletler hukuku ile ilgili bir sözleşmenin yapılması ile sonuçlandı ve bu sözleşmede kokainin ve
afyonun resmi denetimi talep edildi.


1912: Lahey’de Birinci Uluslararası Afyon Konferansı yapıldı. Afyon üretimleri
(eroin, kokain) tüm dünyada yasaklandı. Osmanlı İmparatorluğu Lahey’e delege göndermiyor ve
sözleşmeyi imzalamıyor.


1914: Harrison Narkotik Vergi hareketi ile (Harrison Narcotics Tax Act) ABD’de
afyonun ve kokainin serbest satımı yasaklandı.


1914: Lahey’de Birinci Uluslararası Afyon Konferansı Ek Protokol imzalandı.
Osmanlı İmparatorluğu Lahey’e delege gönderiyor, ama imzalamıyor.


1919 (28 Ekim): ABD’de alkol ürünleri satışı ve kullanımı yasaklandı. Volstead
Act adıyla anılan National Prohibition Act adlı yasa Başkan Woodrow Wilson'ın vetosuna karşın
28 Ekim 1919'da ABD Kongresi'nce kabul edildi. Birçok içki türü yasak kapsamına alındı.


Bu yasaktan sonra ABD’de yasadışı alkol üretimi ve dağıtımı hızla yayıldı. 1922’ye
gelindiğinde sadece New York Şehri'nde yasadışı içki satan dükkânların (speakeasy’lerin) sayısı
5.000 idi. Bu sayı 1927'de 30.000'in üzerine çıktı. (Tahminler 100.000'e kadar uzanmaktadır.)


1919-1933 rasında yaşanan yasaklama dönemi ABD'de organize suçun yükselişine
yolaçtı. Dutch Schultz, Al Capone ile Lucky Luciano gibi gangsterler, ülke çapındaki
speakeasyler’e yasadışı içki sağlayarak ve yasadışı içki satışıyla büyük servetler yaptılar.


1925: Cenevre’de yapılan İkinci Uluslararası Afyon Konferansı kokain, eroin ve
kenevir tohumu gibi uyuşturucular için uluslararası ticaret denetim sisteminin kurulmasını
kararlaştırdı. Türkiye Cenevre Sözleşmesini imzalamadı.


1926: Yabancı sermayenin önerisi üzerine ilk yasal afyon alkoloidleri fabrikası
(eroin fabrikası) Japon Sermayesi tarafından Taksim’de Osmanlı Mecidiye Kışla binasında
kurularak eroin ve kokain üretilmeye başlanıyor.


1929 (Mayıs): Istanbul Eyüp'te Bahariye semtinde (Haliç kenarı) ikinci eroin
fabrikası kuruldu. Şirketin adı Ecza-ı Tıbbiye ve Kimyeviye idi (ETKİM).


1929 (Aralık): Istanbul Kuzguncuk'ta üçüncü eroin fabrikası kuruldu. Türk Ecza-ı
Tıbbiye ve Kimyeviye şirketi (TETKAŞ) adını taşıyan şirketin Fransızca adı Sico idi. Fransız,
Belçika, Meksikalı katılımcıları vardı.


1931 (Ekim): Türkiye’de Hükumet tarafından konu ile ilgili toplantı düzenlendi.
Türkiye bu maddelerin üretim ve dağıtımında tekel oluşturma kararı aldı. Amaç, resmî korunma
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yöntemlerini geliştirerek afyon üretimini sürdürmekti.
1932 (Aralık): Hükumet Dünya’da uygulanan politikalara uygun bir dizi
düzenleme yaptı. Yeni yasalar çıkarıldı ve yapılan sınırlandırmalar Milletler Cemiyeti'ne
(Birleşmiş Milletler) bildirildi.


1933 (31 Mayıs): Türkiye’de uyuşturucu maddelerle ilgili olarak Tekel kuruldu.
Uyuşturucu satışı devletin tekeline alındı.




1937: Uyuşturucu Tekeli Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) dönüştürüldü.

1929: Alman İmparatorluğu Versay Sözleşmesinin 295. Maddesine dayanarak
Afyon Yasasının çıkarılmasını kararlaştırdı. Uyuşturucu üretiminin bu yasaya bağlı bir
yönetmelikle yapılmasını düzenledi.


1930 (Ekim): Londra'da düzenlenen uyuşturucu konferansına Türkiye de heyet
gönderdi. Ama, bu konferansta Türkiye’nin dünya uyuşturucu merkezi olduğu belgelendi ve
benimsendi.


1931 Cenevre Konferansı yapıldı. Türkiye’den bir heyet katıldı. Konferansta
Türkiye’ye ambargo konması kararı alındı. Türkiye bu toplantıda düzenlemeler yapma sözü verdi.
Geçici düzeyde çeşitli önlemler alındı. Belirli kişiler sınırdığı edildi. Uluslararası ve ulusal
uyuşturucu lobileri direniyor.


1933 (23 Mart): ABD’de içki yasağı kaldırıldı. Başkan Başkan Franklin D.
Roosevelt, Volstead Act yasasını kaldırıp belirli alkollü içeceklerin üretilmesi ile satılmasına izin
veren Cullen-Harrison Act olarak bilinen bir yasayı onayladı.


1933: Mustafa Kemal Atatürk bir gün Bakanlar Kurulunu birdenbire toplayıp
fabrikaların kapanması kararını aldırıyor. Eroin fabrikaları kapanmıştır açıklamasını yapıyor.


1935: Uyuşturucu lobilerinin bir yıl geciktirmelerine karşın eroin fabrikalarının
kapatılması ile ilgili yasa çıkarılabiliyor.


1937: ABD’de mariuhana kullanımı federal bir suç olarak yasal çerçeveye alındı.
Kullanan birçok kişi (yıla yüzbenlerce kişi) bulundurmak ve üretim, satış ve alış yapanlar hapis
cezasına çarptırılıyor.


1961: Uyuşturucu maddeler üzerine çıkarılan Birlik Sözleşmesi daha önceki
sözleşmeleri biraraya getirip özetliyor ve dünya çapında uyuşturucu ve özellikle kenevirden
yapılan afyon yasaklanmasını öngörüyor.


1968: 1961 yılında çıkarılan Birlik Sözleşmesine dayanarak Uluslararası
Düşkünlük Yaratan Maddelerin Denetimi Konseyi (INCB) kuruldu.


1971: 21 Şubat. Viyana’da katılımcı ülkelerce Beyni Etkileyen Maddeler
Sözleşmesi (die Konvention über psychotrope Substanzen) imzalandı ve aynı yıl Amphetamine,
LSD ve ekstasi ve benzeri maddelere yasaklama getiren maddelerle genişletildi.
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1971: Almanya’da 1929’da çıkarılan Afyon Yasası yerini Uyuşturucu Maddeler
Yasasına (das Betäubungsmittelgesetz (BtMG)) bıraktı. İlkkez uyuşturucu maddeleri
bulundurmak yasaklandı.




1972: ABD Başkanı Richard Nixon “Uyuşturucuyla Savaş” (War on Drugs) çağrısı



1974: Türkiye’de haşhaş ekim krizi yaşandı. Haşhaş ekimi yasaklandı.



1976: 16 Ağustos. Beyni Etkileyen Maddeler Sözleşmesi yürürlüğe girdi.

yaptı.

1982: Almanya’da çıkarılan Uyuşturucu Maddeler Yasası (BtMG) hızla yükselen
uyuşturucu ilaç tüketimiyle savaş çerçevesinde önemli ölçüde sertleştirildi.


1988: Birleşmiş Milletler Sözleşmesi düşkünlük yapan ve beyni etkileyen
maddelerin denetimsiz ve izinsiz dolaşımına karşı üye devletleri her çeşit uyuşturucu ile ilgili
suçlarda cezai soruşturma yapılması konusunda sorumlu kıldı.


1998: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2008’e kadar uyuşturucudan kurtulmuş bir
Dünyanın oluşturulmasını karar altına aldı.


2009: Dünya piyasasına o güne kadar olduğundan daha yüksek miktarda kokain,
eroin, afyon, haşhaş ve esrar sürüldü.


2014 Haziran: New York Eyalet Senatosuda kabul edilen “Merhametli Bakım
Yasası” ile tıbbi amaçlı olarak, ciddi rahatsızlık durumunda doktor reçetesi ile mariuhana
kullanımı serbest hale geldi.


2014 yılına gelene kadar son birkaç yılda ABD’nin diğer 23 eyaletinde de
mariuhananın tıbbi amaçlı denetimli kullanımı yasallaştı.


ABD'nin Washington eyaletinde yetişkinler tarafından alım ve satımı serbest hale
geldi. Eyaletin en büyük şehri Seattle’da başsavcı Peter Holmes, kentin ilk açılan tek yasal
marihuana satan dükkânı ‘Cannabis City’e gelerek 80 dolar karşılığında 4 gram marihuana aldı.
Kısa sürede yasal izin alarak 24 perakende satış noktası açıldı.


2014: ABD’nin başka birkaç etaletiyle birlikte Colorado ve Washington
eyaletlerinde de kabul edilen yasayla yetişkinler için kullanımına izin verildi.


ABD’nin resmi kayıtlarına göre, 2013 yılında 14 Milyonu düzenli olmak üzere
yaklaşık 25 Milyon ABD’li mariuhana kullandı. Mariuhananın yasallaşması için mücadele veren
NORML adlı STÖ 100 Milyon ABD’linin yaşamında en az bir kez kullandığını belirtiyor.
(http://www.hurriyet.com.tr/abddeki-marihuana-tezgahinin-ilk-musterisi-bassavci-oldu26772797)


Çeşitli internet sayfalarından alınan ve tarafımızdan geliştirilen yukarıdaki sıralama
tarihsel süreç hakkında fikir vermesi için hazırlanmıştır. Bundan sonra da artan ve azalan
oranlarda Dünya’nın mücadele ettiği bir konu olarak uyuşturucu üretimi, dağıtımı, satımı ve
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tüketimi ve bunların insanı tüketen zararlı sonuçları hala gündemdedir.

2.3. Dünya’da Madde Bağımlılığının Bugünü
Bugün Dünya uyuşturucu bağımlılığına, uyuşturucunun toplumları yaralamasına,
çürütmesine, yozlaştırmasına karşı birleşmiştir. Hemen her ülkede uyuşturucuların, ilaç sanayiinde
denetimli kullanımı için yasalar vardır. Halkın eline ulaşmasını engelleyen polisiye önlemler,
satanlara karşı ağır cezalar bulunmaktadır.
Kenevir bitkisinden esrar üretildiği ve zamanında ABD’de yaygınlaşarak halk sağlığını
olumsuz etkilediği için 1937’de ABD'de çıkarılan "Marihuana Vergi Yasası" ile yetiştirilmesine
engeller getirilmiş; zararları anlaşıldıkça tüm dünyada üretimi denetim altına alınmaya, hatta
yasaklanmaya başlanmıştır. (Günümüzde Hollanda’da yetiştirilmesi ve kullanımı serbesttir.)
Ancak konu ile ilgilenenler arasında, bu yasaklamanın esrar üretimi nedeniyle değil siyasal
ve ekonomik lobilerin çıkarları doğrultusunda yapıldığı savı da vardır. Çünkü kenevirden ağaçtan
elde edilenden daha çok kâğıt üretilebilmektedir. Öteyandan, lifleri bütün dünyada lif kaynağı
olarak kullanılmıştır. Oysa, petrolden üretilen sentetik lifler dünya çapında yaygınlaşmış ve
rakip tanımamaktadırlar. Ayrıca üretiminde ilaç kullanılmasına gerek bulunmayan lif
üretiminin, tarım ilaçları satan çevrelerce yasaklanmasının desteklendiği de söylenmektedir.
1960’lı yıllar esrarın Batı’nın modern sanayi düzenlerinde ucuz ve yaygın olarak
ulaşılmasının kolaylaştığı tarihlerdir. Bu nedenle 60’lı yıllar uyuşturucu tüketiminin patladığı
yıllar olarak bilinir. ABD’de hem sanat dünyasında hem sokakta özellikle gençler arasında birçok
trajik olay yaşanmış çok kişi uyuşturucudan yaşamını yitirmiştir. ABD bu konuda başı çekmiş,
kitle iletişim araçlarıyla adeta dünyaya kötü örnekler sergilemiştir. Gençlik filmlerine konu
olmuştur.
Bu kötü gidişe dur demek için 1961 yılında ABD’nin başı çektiği Uyuşturucu Maddeler
Birlik Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme ile kenevir tohumu, kokain ve afyon hedef alınıyordu.
Bu yetmedi. 21 Şubat 1971 yılında Viyana’da (Avusturya) imzalanan Beyni Etkileyen Maddeler
Sözleşmesi katılımcı ülkelere bu tür maddelerin yasaklanması koşulunu getiriyordu. Özel
kullanım ve tüketimin sınırlandırılması, bilimsel ve tıpsal kullanımlarını sınırlı bir düzene
sokuyordu. Bu sözleşme beyni etkileyen her türlü kimyasal maddeyi kapsıyordu. 16 Ağustos
1976’da katılımcı ülkelerin imzalamalarıyla yürürlüğe girdi.
Sözleşmeyi imzalayan devletler kendi ülkelerinde aynı çerçevede yasalarını çıkarttılar.
Böylece uyuşturucuya karşı mücadele uluslararası boyuttan ulusal boyuta indirilmiş oldu.
Güney Amerika’da bulunan Kolombiya bugün bilinen en büyük ve güçlü uyuşturucu
çetelerine sahip ülkedir. Bu çetelerle Kolombiya polisi değil Kolombiya ordusu mücadele
vermektedir. İçinde bulunduğumuz yılda, bir günde (16 Mart 2016) Kolombiya polisi ve ordusu
ülkede altı ton uyuşturucuya (kokain) el koydu ve bu malın ülkenin en büyük sendikalarından
birine ait olduğu saptandı. Kolombiya’da hem sağ hem de sol gerillalar parasal kaynaklarını
uyuşturucu üretimi ve ticaretinden çıkarmaktadırlar. Dolayısıyla ülkede uyuşturucu ekonominin
görünmez bir büyük boyutunu oluşturmaktadır. Buna gölge ekonomi denmektedir
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(Schattenwirtschaft). (http://mi263.freeddns.org/1715-drogenhandel-geschichte.php).
Bunun yanı sıra Brezilya, Meksika, Kolombiya, Şili gibi daha birçok Güney Amerika
ülkesine sadece kullanımı değil Dünya çapında ticareti de çok yaygındır. Meksika’da uyuşturucu
savaşlarından söz edilir.
Asya’nın güneyi de aynı Güney Amerika gibi uyuşturucu üretim ve ticaretinin yangın
olduğu bölgedir. Uyuşturucu kaçakçılığının en yaygın olduğu ülkelerden biri de, tüm ağır
hukuksal yaptırımlara karşın, Tayland’dır, Tayvan’dır. Güney Asya’da Hindistan ve diğer ufak
ülkelerde ekonominin önemli bir boyutu, (gölgede kalan boyutu,) uyuşturucu ticaretinden
sağlanan gelirlerdir.
Şu benzetme yanlış olmaz. Amerika ve Asya kıtasının ikisinde de güney daha yoksul,
kuzey güneye kıyasla daha varsıl bölgeler ve devletlerdir. Amerika kıtasının güneyinde
Meksika, Venezuela, Kolombiya, Şili gibi yoksulluğun yaygın olduğu ülkeler uyuşturucu
üretim ve ticaretinin yaygın olduğu bölgelerdir. Bu uyuşturucu varsıl olan kuzey yarımküreye
gider. ABD’nde tüketilen uyuşturucunun büyük bölümü güneyden gelir. Asya’da da Hindistan,
Pakistan, Burma, Nepal, Tayland, Kamboçya gibi yoksul ülkeler tüm Dünya’ya dağılan
uyuşturucu üretimi ve ticaret ağına sahiptirler. Asya kıtasının kuzeyine yeralan varsıl ülkeler
Rusya, Çin, bu kaynaktan beslenirler. Yoksul güney varsıl kuzeyi her iki kıtada da uyuşturucu
müşterisi yapmıştır.

2.4. Bağımlılık Yapan Maddelerin Bilimin Konusu Olmaya Başlaması
Bundan ortalama 350 yıl önce Rönesans döneminde yaşayan İsviçre (Almanca Bölgesi)
kimyager ve farmakolog Paraselsus (1493-1541) adlı kişinin şu ünlü sözü halen geçerlidir:
“Her madde zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozudur.” Bu bir gerçeğin saptanmasıdır. Bu
müthiş ifade bedene alınan her maddenin ayarında alınırsa iyileştirici, dozu kaçırılırsa öldürücü
olduğunu belirtmektedir. Gerçekten de kokain, esrar, afyon gibi maddeler tıpta da belirli
dozlarda kullanılmakta ve dozunda alındığı için bağımlı yapmamaktadır. Tarihteki bu önemli
saptama bilimin belirli maddelerin kullanımlarının farmakolojik ya da toksikolojik boyutlarda
kullanımları üzerinde çok çeşitli deneyler ve çalışmalar yapmışlardır; yapmaktadırlar.
Uyuşturucunun olumsuz boyutuyla bilimin konusu olmaya başlaması 19. Yüzyıl’a
uzanacaktır. Kitaplar Louis Lewin (1850-1929) adlı Alman’ın ilaçların farmakolojik ve
toksikolojik mekanizmaları arasındaki farklılığı ilk olarak vurgulayan bilim adamı olduğunu
yazarlar. Kendisi aslında toksikolog değil farmakologdur.
Farmakolojik tedavi edici, toksikolojik zehirleyici demektir.
Paraselsus’un temel saptamasına dayanarak Louis Lewin farmakoloji (tıbbi ilaç bilgisi)
ve toksikoloji (zehir bilgisi) arasındaki ayrımı netleştirmiştir. Ona göre, psikoaktif maddeleri, yani,
insanı ruhsal ve beyinsel olarak etkileyen maddeleri, sınıflandırmıştır.
1.

Sarhoş ediciler [inebriantia]. (Alkol ve eter gibi.)

2.

Uyarıcılar. [exitantia]. (Khat veya amfetamin gibi.)
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3.

Coşku yaratan ilaçlar [euphorica]. (Eroin gibi.)

4.
Sakinleşticiler. (Kava gibi) ya da hipnoz yaratanlar [hypnotica]. (Tranquilizer
(trankilizanlar) gibi.)
5.
Sanrı yaratan ilaçlar [Halüsinojenler; phantastica]. (Meskalin veya ayahuasca
gibi.) (https://tr.instela.com/louis-lewin--3388554).
Görülüyor ki, kimi zararlı maddeler sarhoş ederek, kimisi uyarıcı etki yaparak, kimisi
insanı uyutarak, kimisi anlamsız bir coşku vererek, kimisi sakinleştirerek ve yine kimisi insanı
sanrı dünyasına yollayarak kişinin düzenli yaşamını altüst etmekte, fizyolojik ve psikolojik
olarak sağlığını bozduğu gibi sosyal ilişkilerini ortadan kaldırarak sosyal yaşamını altüst
etmektedir.
Bu tür ilaçlar insanın algısıyla oynar. Algıyı değiştirir; bozar. Bu buluş ve bilgiden
hareketle, Aldous Huxley adlı yazar Algı Kapıları adlı kitabında bu konuları işlerken herhalde
kendisine bu konuda bilgi ve ilham veren Louis Lewin’i roman kahramanı olarak romanına
oturtmuş, adını biraz değiştirerek Ludwig Lewin yapmıştır.

2.5. Türkiye’de Madde Bağımlılığı
Türkiye’de madde kullanımı ve bağımlılığı her ne kadar Güney ve Kuzey Amerika ve
Güney ve Kuzey Asya kadar yaygın ve tehlikeli boyutta olmasa da kendi içinde geleceğe
yönelik büyük tehlike göstermektedir. 1950 ve 60’lı yıllarda büyük kentlerde (metropoliten)
sanayi ve kent ilişkilerinin içine yuvalanan uyuşturucu bugün kırsal alanlarda da yaygınlaşma
eğilimindedir.

2.5.1. Eski Türklerde ve Osmanlılarda Madde Bağımlılığı
Türklerin ve daha sonra Osmanlıların tarihinde uyuşturucu, bağımlılık yapan maddelerin
kullanımıyla ilgili yazılı belge çok sınırlıdır. Türkler uzun süre avcı toplayıcı tarihsel döneminde
at sırtında yaşamış kavimler olarak yerleşik düzene geçmeleri geciktikçe bağımlılık yapan
maddelerle yakınlaşmalarının maddî temelleri yoktu. Akla gelebilen, Şamanizm kapsamında
uyuşturucularla – her eski din kalıplarında yaşandığı gibi – yakınlaşma örnekleridir. Aynı
dönemlerde at sırtında yaşayan göçebe Türklerde kısrak sütü olan kımız içilmekteydi. Kımızın
alkollü olduğu söylenirse de alkol oranı en yüksek kımızda oran % 2,5’tur. Dolayısıyla
bugünkü anlamda içende zarar verecek düzeyde bağımlılık yaratacak bir içecek, içki olmadığını
vurgulamalıyız.
Uyuşturucularla yakınlaşma ve alışkanlık yerleşik düzenlerde yayılmıştır. Buna en karşı
konulmaz örnek nargiledir. Çünkü oturulmadan içilmez. Nargile, sigaraya bakıma daha ağır bir
yöntemle tütün içimidir. Nargilenin özyurdu Ortadoğu’dur. Bununla birlikte Balkanlar ve Güney
Asya’da da kullanılır. İçimi özel bir ritüel gerektirir. Alçak masası ya da yüksek nargile şişesi
(ana gövde; özel adıyla, ser), tütünün (tömbeki) yerleştirildiği tablası (lüle), hortumu (marpuç),
şişesi (tütün dumanını süzen su dolu cam hazne) ile tütünün dumanının çekildiği ağza alınan
“sipsi”si ile özel bir tasarımı vardır.
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Nargile İranlılar, Araplar’dan Osmanlılara geçmiştir. Osmanlı döneminde (ve az sayıda da
olsa bugün hala) nargile içilen kahvelerde kullanıldı/kullanılır. Bağımlıları vardır. Ancak
buna uyuşturucu kadar yıkıcı bedensel, ruhsal ve sosyal zararlar vermediği içim bağımlılık
yapan madde değil, alışkanlık, düşkünlük (tiryakilik) yapan madde olarak görülür. Gene de
Osmanlı İmparatorluğu döneminde zaman zaman yasaklandığı olmuştur.
Osmanlı döneminde kahve kültürü oldukça yaygındı. Alışkanlık ya da düşkünlük yapan
madde olarak görürsek çay ve kahve (nargileyle birlikte) içilen, zaman geçirilen, dinlenile yerler
olarak kahvehaneler vardı. Bunlar kültür ortamlarıydı; buluşma yerleriydi. Kahvede oturmanın da
belli ritüelleri vardı. Osmanlı kahvehaneleri Dünyaya örnek olmuştur. Kadınlara kapalıydı.
Kahvehanelerde içki bulunmazdı. İçkili yerlere meyhane denirdi. Meyhaneler daha salaş yerlerdi
ve Müslüman olmayanlar tarafından açılırdı. Müslüman mahallelerinde açılmazdı.
Kahvehaneler kadar yaygın değildi.
Uyuşturucu olarak esrarın belirli dönemlerde, örneğin Lale Devrinde kullanıldığı
yönüne söylemler vardır, ancak bunları kesin belgelere dayandırmak bu kitabın yazarı için
güçtür. Osmanlı’da uyuşturucu kullanımı Doğu Avrupa’dan, Balkanlar’dan Ortadoğu’ya,
Kızıldeniz’den Kuzey Afrika’nın en batısına, Atlas Okyanusuna, Karadeniz’in kuzeyinden
Mısır’ın güneyine kadar uzanan 1.800.000 Km2 büyüklüğündeki bir İmparatorluk sınırları
içinde mutlaka bir yerlere ve bir tarihsel dönemlerde uyuşturucu kullanımının örnekleri olacaktır.
Herhalde üzerine yeterince çalışılmış bir konu değildir.
Ancak gene de belirli kaynaklar, örneğin, Erdinç (2004), afyonun tüm dünyada
yaygınlaştığı ve uluslararası boyutta ticari bir değer kazandığı bir dönemde, 1800’lerin sonları ve
1900’lerin başlarında, dünyadaki en nitelikli afyon üretim merkezinin Anadolu olduğunu
yazarlar. Aynı dönem, başta İstanbul olmak üzere eroin ve morfin bağımlılarının sayısının da
yüksek olduğu bir dönemdir (1897’den sonra); ancak bununla ilgili bir istatistik
bulunamamıştır. Eroin’in Osmanlı zamanında Anadolu’ya kolayca yayılması, eroinin saf
morfinden yapılması, morfinin de afyondan yapılmasıyla ilgilidir. Çünkü o tarihlerde dünyanın en
nitelikli afyonu Anadolu’da üretilmektedir. Osmanlı döneminde Anadolu’da 62 vilayette afyon
üretimi yapılıyordu
(http://hafif.org/yazi/turkiye-deki-yasal-eroin-fabrikalari). Dünyadaki
yasaklama, kısıtlama, ilginin Anadolu’ya yönelmesine neden oldu. Ülke tam bir serbest
bölgeye dönüştü, Çünkü afyon üretim ve ticareti serbestti; Anadolu’daki afyonun da niteliği
yüksekti.
ABD’li William S. Burroughs (1914-1997) filme de çekilen Naked Lunch (Çıplak
Öğle Yemeği) adlı kitabında (1959) şöyle yazıyor: “İstanbul, özellikle, yıkık dökük, bakımsız
uyuşturucu semtleriyle yıkılıyor ve yeniden yapılanıyor. İstanbul'da gerçekten New York'tan
daha fazla eroin bağımlısı var.” (s. 7).
Uyuşturucu maddelerin ucuzluğu nedeniyle fabrikalarda çalışan işçilerde yaygınlaşan
bağımlılık zamanla topluma tehlikeli biçimde yayıldı.
Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu’da önemli bir rant kaynağıydı.
Dünya’da afyonun ve türevlerinin özellikle ABD ve Avrupa’da yaygınlaşan zararları nedeniyle
yasaklanması konusunda önemli bir hareket vardı. Bu nedenle 1912 yılında Lahey’de toplanan
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Dünya Afyon Konferansında imzaya açılan afyon üretiminin yasaklanması sözleşmesine Osmanlı
İmparatorluğu imza koymadı. Ancak, Sevr Andlaşmasıyla birlikte afyonun yasaklanması
sözleşmesi Osmanlı İmparatorluğunu da uymaya yükümlü kıldı.
Hastalıklarla tedavide müziğin etkileyici gücü tarihte bugünden daha fazla önem
taşımaktaydı. Çünkü tıbbi tedavi araçları gelişmemişti. Kaynaklar, Türklerde ilk müzikle
tedavinin (Bkz. 13.4.). Orta Asya Türklerinde Baksı adı verilen Şaman müzisyenler tarafından,
çeşitli hastalıklar için tedavi çalışmaları yapıldığını belirtmektedir. Baksıların bu tür
çalışmalarının Ortaasya’da halen sürdüğü de söylenmektedir (Gökçen, 2016).
Bir Selçuklu Türk`ünün yaptırdığı Şam`daki Nurettin Hastanesi’nde İbn-i Sina (9801037), müzikle akıl hastalığının tedavisini uygulamıştır (agy). Müzikle tedavinin bağımlılık
tedavisinde kullanılıp kullanılmadığı bilinmemekle birlikte bu tedavinin yapıldığı hastalar
arasında uyuşturucu bağımlısının olmadığı herhalde söylenemez.

2.5.2. Türkiye’de Madde Bağımlılığının Bugünü
Toplumbilimsel araştırmalar sanayileşme ve kentleşme bütünlüğünün uyuşturucu
bağımlılığını tetiklediğini gösterir. Çünkü sanayileşme ve kentleşme oluşumları insanı geleneksel
bağlarından koparır, yalnızlaştırır, bireyselleştirir. Küçük geleneksel grupların ritüel olarak
uyuşturucu kullanımı ile savunma kalkanları kalkmış bireyselleşmiş insanın, yabancılaşmış
insanın uyuşturucu ağına tutulması başka başka konulardır ve karşılaştırılamaz. Sanayi
toplumunda özgürleşmiş ve yalnızlaşmış insanın geleneksel dayanışma değerlerinden yoksun
kalması ile savunma düzenekleri yıkılmıştır. Kültürel savunma düzenekleri yıkılmış insanın
uyuşturucu tuzaklarına düşmesi çok kolaylaşır. Bu nedenle, sanayi, kentlileşmiş toplumlarda
uyuşturucu kullanımı artmaktadır.
Türkiye de 1960’li yıllardan başlayarak kentleşme ve kentlileşme sürecinin hızlandığı
bir ülkedir. Türkiye uyuşturucu saldırısıyla bu süreç içinde tanışmıştır. Tarihsel olarak, aynı
tarihsel süreç içinde esrar, kokain, LSD gibi uyuşturucular ABD ve Avrupa’nın gelişmiş
ülkelerinin, yani sanayileri Türkiye’den çok daha önce gelişmiş, dolayısıyla kentleşme süreçleri
çok daha eski ve hızlı olan ülkelerinde patlama diyebileceğimiz bir hızla yayılmıştır. ABD ve
Avrupa ülkelerindeki gençliği kapanı içine alan ve o ülkeler için ulusal ve uluslararası düzeyde
önlemlerin alındığı dönemlerde bu maddelerin Türkiye’ye geçiş yapmaması düşünülemezdi.
Avrupa’da belirli dönemlerde hangi maddeler güncel olur ve yaygınlaşırsa kısa bir süre
sonra aynı maddeler Türkiye’yi de tehdit etmeye başlamaktadır. İçinde bulunduğumuz
dönemde Türkiye toplumunu saran en tehlikeli uyuşturucu madde bonzaidir. Latincede sentetik
kannabinoid olarak adlandırılan bonzai kenevir tohumunun başka kimyasal maddelerle
karıştırılarak sentetik olarak oluşturulmuş bir uyuşturucu bir tozdur ve öldürücüdür. Fiyatı diğer
uyuşturuculara, örneğin, aynı kaynaktan üretilen esrara göre oldukça düşük olduğu için yoksul
bölgelerde de hızla yayılmıştır.
“Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi” (EMCDDA)
tarafından yayınlanan Trendler ve Gelişmeler altbaşlıklı "Avrupa Uyuşturucu Raporu - 2015"
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır.
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Bu rapora göre, eroinin Pakistan ve Afganistan’da üretilip Afrika üzerinden Avrupa’ya gelmesi
kaygı yaratmaya devam etmektedir. Bu ifade, uyuşturucu ticaretinin küresel boyutunu
anlatmaktadır bize. Öteyandan, yakalama verileri göstermektedir ki, Avrupa Birliği’ne ve
Avrupa Birliği’nden yapılan sevkiyatlarda Türkiye coğrafi geçit rolü oynamaktadır ve
Türkiye’de eroin yakalama olgularında 2011’de kaydedilen düşük yakalama düzeyi kıyasla
kısmen yükselişe geçmiştir (agy, 13).
Aynı raporun bir başka sayfasında ise, Türkiye’yi geçiş ülkesi olarak kullanan
uyuşturucuların hem Avrupa’ya hem Batı’dan Ortadoğu’ya sevkedildiği belirtilmekte ve
Türkiye’nin uyuşturucu yakalamalarında önemli bir ülke olduğu vurgulanmaktadır (agy, 20).
Örneğin, 2013 yılında Türkiye’de 11.000 yakalama yapılmıştır (agy, 22). Öteyandan, aynı yıl
(2013) Türkiye’de yakalanan kubar esrarın miktarı 180 tondur ve bu miktar aynı dönemde tüm
AB ülkelerinde yakalanan miktardan daha yüksektir (agy).
Eroin’in Avrupa’ya giriş yaptığı dört kaçakçılık rotasından biri olan “Balkan rotası”
Türkiye’den geçip Balkan ülkelerine (Bulgaristan, Romanya veya Arnavutluk) ve ardından
orta, güney ve batı Avrupa’ya uzanmaktadır. İran’dan ve Pakistan’dan gelen eroin sevkiyatları da
hava veya deniz yoluyla, doğrudan veya batı, güney ve doğu Afrika ülkeleri üzerinden,
Avrupa’ya giriş yapabilir. Bir diğer rota da “güney rotası”dır ve bu rota son yıllarda önem
kazanmış görünmektedir (agy, 24).
Yaklaşık on yıllık istikrarlı bir yakalama döneminin ardından, Avrupa’da 2010 yılından
itibaren eroin yakalamalarında belirgin düşüş görülmüştür. 2013 yılında eroin yakalamalarının
hem sayısı (32.000) hem miktarı (5,6 ton), son on yıl içinde rapor edilen en düşük rakamlardır.
Avrupa Birliği’nde yakalamaların azalması, Türkiye’deki yakalamaların öneminin artmasıyla
(2013’te 13,5 ton) aynı zamana rastlamaktadır. Türkiye’de 2006’dan beri her yıl, tüm AB
ülkeleri toplamından fazla eroin yakalanmaktadır (agy). Bunun gibi, örneğin, Türkiye’de
yakalanan MDMA (ekstasy) miktarı da tüm AB ülkelerinde yakalanan toplam ekstasy miktarına
hemen hemen eşittir (agy, 30).
Aynı raporun 25. Sayfasındaki çizelge bize göstermektedir ki, 2013 yılında Avrupa
Birliği ülkelerinin tamamında yakalanan eroin miktarının hemen hemen üç katı sadece
Türkiye’de yakalanmıştır. Bu sayı Avrupa’da ort. 5,5 Ton iken, Türkiye için ort. 13 Ton
dolayındadır (agy, 25).
Bir istatistik bulunmamakla birlikte Avrupa Birliği ülkelerindeki yetişkin nüfusun
nerdeyse dörtte birinin yani 80 milyonu aşkın yetişkinin, yaşamlarında enaz bir kez olsun
yasadışı uyuşturucu maddeler kullandığı tahmin edilmektedir. Bunlar arasında en çok kullanılan
uyuşturucu, esrardır (75,1 milyon). Kokain (14,9 milyon), amfetamin (11,7 milyon) ve MDMA
(11,5 milyon) için bildirilen tahminler çok daha düşüktür. Kişilerin yaşamboyu, yani uzun süre
uyuşturucu kullanım düzeyleri de ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar
göstermektedir. Örneğin, Danimarka, Fransa ve Birleşik Krallık’ta yetişkinlerin üçte biri, yani
%33’i kullanırken Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’de bu oran %8 veya 10’da birden daha
azdır (agy, 40).
Avrupa Raporunun 45. Sayfası kokainden ölüm sayılarını göstermektedir. 2012-2013
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yıllarında, örneğin İngiltere’de kokainden ölenlerin sayısı 174’ten 215’e çıkarken, Türkiye’de
19’dan 29’a yükselmiştir. Türkiye’de yayılma ve kokainden ölümler yavaş da olsa artma
göstermektedir. Tüm dünyada aynı yıllarda kokainden ölüm sayısı 800’ün üzerindedir.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığının hazırladığı Türkiye uyuşturucu raporlarında dönem dönem
istatistiklere ulaşılabilir. 2014 yılı raporuna göre, yani bir yılda, Türkiye’de Bonzai kullanımı %
34 artmıştır. Sadece en genç ölen uyuşturucu kullananın yaşı 13! 2011 yılında madde
bağımlılığından ölenlerin sayısı 105, 2012 yılında 162 (% 54,3 artış), 2013 yılında 325 (% 100,6
artış) idi. 2014 yılında aynı kurumun aynı raporuna göre aynı nedenle ölenlerin sayısı 648. Bir
önceki yıla göre % 99,4 artış! Madde kullananların sayısı 2 yılda % 300 (2012-2014), 3 yılda %
517,1 (2011- 2014) artmış. Yani üç yılda ölüm tam altıdan fazlasına katlanmıştır.
Bu gelişmeler üzerine bonzai 13 Şubat 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınarak yasaklanmıştır.
7 Şubat 2014 Cuma gün ve 28906 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2014/5818 Sayılı
bir başka kararname ile kimi uyuşturucu bağımlıları tarafından kullnıldığı saptanan zararlı ve
bağımlılık yapıcı maddeler tekrar yasak kapsamına alınmıştır.
Tek cümlelik Bakanlar Kurulu Kararı şöyledir:
“Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 26/12/2013 tarihli ve 138063
sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
3/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.”
Bu kararname kapsamında farklı tıbbi gruplardan 26 sentetik uyuşturucu sözkonusu
yasa kapsamına alınmış ve alım satım ve kullanımları yasaklanmıştır.
Bundan bir süre sonra, 5 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bir başka
kararname ile gene, "Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında
Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar" çıkarılarak yeni başka uyuşturucu maddeler
de yasak kapsamına alınmıştır.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) bünyesinde bulunan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) tarafından 2006 yılından buyana her yıl düzenli olarak
“Türkiye Uyuşturucu Raporu” hazırlanmaktadır. Bu raporlara internet sayfalarından ulaşılabilir.
Bilgisini arttırmak isteyen öğrenciler bu raporları da okuyabilir, enazından gözden geçirebilirler.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı-EGM KOM Daire Başkanlığı TUBİM (Türkiye Uyuşturucu
ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) tarafından ilgili faaliyetleri içeren Ulusal Uyuşturucu
Eylem Planı (2013-2015), tüm kurumların katkı ve mutabakatı ile hazırlanmış, 02.09.2013 tarih ve
41654118/951.01.01/00804 sayılı Başbakanlık Olur’u ile uygun bulunarak yürürlüğe
konulmuştur.
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Bu Eylem Planı ile, “evrensel boyutlara ulaşan uyuşturucu sorununun koordinasyon, arz
azaltımı, önleme, tedavi, rehabilitasyon, zarar azaltımı, uluslararası işbirliği ve bilgi toplama,
araştırma, değerlendirme alanlarında ülkemizdeki mevcut durumun tasviri, uyuşturucu sorunu
karşısındaki politikalarımızın ortaya konması ve sorunların bilimsel ve akılcı bir yolla çözümü
için gerekli stratejik hedeflerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.” (www.tubim.gov.tr).
Eylem Planında Hükumetin uyuşturucu konusundaki politikası vurgulanmış, Hükumet
tarafından;


“Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik suçları insanlık suçu olarak kabul eden,



“Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede sıfır tolerans prensibini benimseyen,


“Yeni çıkan psikoaktif maddelere karşı hızlı ve etkin bir müdahale sistemi
geliştirilmesi gerektiğini savunan,

“Terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığını bir finans kapısı olarak kullanmalarını
önlemeye çalışan,

“Uyuşturucu bağımlılığını bir hastalık, uyuşturucu bağımlısını bir hasta ve bu
sorunu önemli bir “halk sağlığı sorunu olarak kabul eden,

“Önleme
yaygınlaştırmaya çalışan,

faaliyetlerini,

ilgili

kurumlar

arasında

işbirliği

içerisinde


“Uyuşturucu madde bağımlılığı tıbbi tedavisinin, topluma yeniden kazandırma
faaliyetleri ile desteklenmesinin gerekliliği yönünde, “bir politika” benimsenmektedir. (agy).
Bugün Türkiye’de benimsenen ve uygulanan bu politikadır. Bu politika içinde sosyal
çalışma mesleği ve birlikte çalışacağı diğer mesleklerin de yeri vardır.
TÜBİM’in 2011 Raporunda da bunlara ek olarak, “[…], özellikle madde bağımlılığı
tedavisinde çok daha etkin, sonuç odaklı, tedavi sonrası rehabilitasyon tedbirlerini de içeren
politikaların bir an önce geliştirilmesi gerektiği” vurgulanmaktadır (EMCDDA, 2011). Bu
vurgu İçişleri, Adalet gibi işin polisiye ve adliye boyutlarını değil, sağlık ve sosyal boyutlarını
harekete geçirmesi gereken bir öneridir. Psikiyatrları, diğer tıp hekimlerini, psikologları ve
sosyal çalışmacıları ilgilendiren bir politika önerisidir. Sadece bu politikayı oluşturabilmek ve
geliştirebilmek için yukarıda adları yazılı meslek elemanlarının çeşitli toplantılar ve araştırmalarla
biraraya gelmeleri gerekmektedir.
Aynı raporda, benzer politika önerilerinin arasında, güçlendirilmesi gereken politika
alanlarından birinin de sosyal hizmet uygulamaları olduğu vurgulanmaktadır (agy). Bu
kapsamda denmektedir ki, “Madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmetler, sadece yurtlar ve
yuvalardan ibaret olmamalı, kurulacak bir sistemle, ilgili kurumlar bir bedenin organları gibi
çalışmalıdır. Bir şahsın madde bağımlısı olduğunun tespiti halinde bu sistem harekete geçmeli,
tedavi, rehabilitasyon, meslek edindirme, aile destek hizmetleri, hatta şahsın yaşadığı muhitten
uzaklaştırılması konuları ele alınmalıdır.” denilerek sosyal çalışma mesleğinin madde
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bağımlılığı konusunda uygulamalaının daha kapsamlı olması gerektiği dile getirilmektedir. Bu
ifadede, doğru olarak, “yurtlar ve yuvalar” sosyal hizmet (social services) olarak görülmekte,
kurulması gerektiği söylenen (ve kurulmamış olduğu da anlaşılan) “sistem” sosyal çalışmanın
meslek uygulaması olarak anlaşılmalıdır. Belirtildiği gibi “tedavi, rehabilitasyon, meslek
edindirme, aile destek hizmetleri, hatta şahsın yaşadığı muhitten uzaklaştırılması” gibi
çalışmalar belirli yöntemlerle bir bütünlük içinde sosyal çalışma mesleğinin kendisini
varkılmasıdır. Bu politikayı sosyal çalışmacılar geliştirmelidir.

2.6. Madde Bağımlılığı Konusunda Dünyadan Bir Örnek: Almanya
Bugün Almanya madde bağımlılığı konusunda hem Hollanda gibi yasakları kaldırıp
uyuşturucuları serbest bırakmamış, yeni hem bağımlılık yaratan maddelerle savaşımını
sürdüren, hem de bağımlıların tedavi edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması konusunda
özel eğitim yöntemleri geliştirerek biyopsikososyal iyileştirme yöntemlerini oldukça geliştiren bir
ülkedir.
Bağımlılığa karşı mücadele düşüncesi bir politik temele oturtulursa daha sistemleşecek ve
daha planlı olarak uygulamaya aktarılacaktır. Üstelik politikası belirlenmiş ve net olan bir
mücadele eylem ve uygulamada da kolaylaştırıcılık sağlayacaktır.
Almanya’nın bu konuda temel politikası,
a) Uyuşturucu maddelerin yasaklığının sürdürülmesi,
b) Uyuşturucu ilaçlar kadar ani bağımlılığa ve bağımlılık noktasına gelinmedikçe
gündelik yaşamın sürdürülmesine karşı açık zarara yolaçmayan, – ve herhalde, Almanya’da
yaşamın ve ekonominin bir parçası olduğu için – alkolün kısıtlanması ya da yasaklanmasına
gidilmemesi ve ancak gençliğin bu bağımlılığa düşmemesi için ciddi sosyal çalışmalara bütçe
ayrılmasıdır.
Polisler metrolarda, tren istasyonlarında, içkili ortamlarda 24 saat devriye gezerek
bağımlılık yaratan ilaçların, maddelerin satışına ve içilmesine engel olmaya çalışmaktadırlar.
Herhangi bir kolaylaştırıcı ile bağımlılık asamasına gelmiş gençler (ya da her yaştan insan)
için çok sayıda danışma büroları, ayakta tedavi merkezleri ve hastaneler görev yapmaktadır.
Bizim, Almanya bilgi ve deneyimlerimize dayanarak formüle ettiğimiz bu politikanın
daha ayrıntısına gidecek olursak, düşkünlük ve giderek bağımlılık yaratan maddelerden
korunulması için bireylerdeki sosyal yeterliliğin ve sosyal denetim araçlarının
desteklenmesinin bir alt politika olarak benimsendiğini söyleyebiliriz.
Bunu makalesinde formüle eden Rieckmann, bu politikayı bağımlılıktan korunma
konusundaki;
-

kuramlara,

-

uygulama biçimlerine ve
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-

örgütlenme modellerine

dayandırmaktadır (2002, 34-35). Herhalde, gerçekten, oluşturulmak istenen politika bu
üç bağlama dayanılarak oluşturulmalıdır. Çünkü kuram ve uygulamadan kopuk bir politika
olamaz, çünkü yaşama aktarılamaz. Örgütlenmesini gerçekleştirememiş bir politika da ya da
varolan örgütsel yapıyı aşan bir politikanın da uygulama şansı düşük olacaktır.
Politikanın belirlenmesinden sonra iş örgütlenme ve uygulamaya kalacağına göre
burada, Almanya’daki örgütlenme modelleri arasında, önce Türkiye’ye göre farklı bir uygulama
örneğine bakalım.
Almanya’da bağımlılarla çalışanlar hekimler (hemen her branş ve uzmanlık alanından
tıp doktorları ve bunların arasında psikiyatrlar), psikologlar ve sosyal çalışmacılar ile özel bir
sertifikasyon öğrenimiyle yetiştirilen psikoterapistlerdir.
Tıp doktorları, bağımlı kişideki biyolojik ve fizyolojik; psikologlar ve psikoterapistler
ruhsal ve sosyal çalışmacılar sosyal (etkileşim ve iletişim) bozulmaları önleme ya da yeniden
tedavi etme çerçevesinde görevlerini yaparlar. Sosyal çalışma için, sosyal bozulma, bağımlı
kişinin bağımlılıktan ötürü sosyal etkileşim ve iletişimlerinin bozulması, kopması, sağlıklı
işlememesi, sosyal çevrelerinin dışına düşmeleri ve sosyal ilişkilerinden yalıtılmış olmaları,
sosyal etkileşimlerinin kopmuş olması durumudur. Bu dengeler yeniden kurulması için sosyal
çalışmacı belirli yöntemler uygular.
Ancak, sosyal çalışmacı, dünyanın her tarafında lisans düzeyinde dört yıl kuramsal ve
uygulamalı öğrenimle mesleğini uygulama noktasına gelir. Bu süreçte uyuşturucu bağımlılığı
konusunda kuramsal ve seçmeli bilgiler de öğrenir. Ancak, ABD, Almanya ve diğer Avrupa
ülkelerinde uyuşturucu bağımlılığı gibi özel nitelikleri olan zorlu işler için lisansın üzerine ek
öğretim de alır. Düşünülür ki, bağımlılık konusuyla çalışan sosyal çalışmacılar bu iş için ek bir
nitelik kazanmak zorundadırlar. Bunun için ek bir öğrenim alınır. Almanya’da da bu böyledir.
Bu ek öğretim tedavi ve rehabilitasyon tabanlı bir öğretim ve danışmanlıktır. Bu öğretim
için süre yasalara göre, uygulamalar da içinde olmak üzere ortalama iki yıldır. Yardımcı meslekler
bir yıllık bir sertifika öğrenimi alabilir. Konuda derinleşmek için bu süreler beş yıla kadar
uzayabilir.
Bu, sertifika düzeyinde verilen ücretli öğretimdir. Yüksek lisans değildir. İkinci bir
lisans öğretimi değildir. Yan dal değildir, çift dal değildir. Uzmanlaşma eğitimi değildir.
Almanca’daki doğru deyişle, derinleşme eğitimidir. Sosyal çalışmacılar bu sertifikayı almadan
bağımlılarla çalışamazlar. İşe alınmaları için sertifikayı göstermeleri gerekir.
Bu gereklilik de doğrudur. Çünkü lisans öğretimi genel bilgiler verir. Bağımlı
psikolojisi, uyuşturucu ile uyarıcı etkiler yaratan ilaçları alanlara karşı müdahale ve uygulama
farkları, her birini ayrı yöntemlerle tedavi, rehabilitasyon, bağımlı kişilere ve kişiliklere
yaklaşım, onları anlama, yakınlarıyla çalışma, uyuşturucunun türüne göre farklı yöntemler
gibi daha derinlemesine olan bilgiler dört yıllık lisans öğrenimi içinde yeterlice verilemez.
Çünkü dört yıllık lisans öğretiminde sosyal çalışmacılar için sosyal hizmetin hemen her
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alanıyla ilgili bilgiler verilir ve bu bilgiler isteristemez genel kalacaktır. Spesifik bilgiler. ancak.
ek öğretimle sağlanabilir ve unutulmadan, taze bilgilerle işe başlanılması gerekir. Örneğin, işe
tercih edilebilmek için Almanya’da bir diplomanın ömrü en çok iki yıl, ideal olarak bir
sertifikanın bir yıldır. Yani bir diplomayla ya da sertifikayla, o sertifikanın alındığı, eğitime
katılınan tarihten sonraki ilk bir ya da iki yıl içinde işe girilmeli ve başlanılmalıdır. İki yıldan
sonra işe almazlar. Çünkü öğrenim sırasında alınan ve kullanılmayan bilgilerin iki yıl içinde
unutulacağı kabul edilir.
Sosyal
çalışmacıların
yanısıra
“bağımlılığı
önleme
elemanları”
(Suchtpräventionsfachkräfte) adıyla yardımcı elemanlar da yetiştirilir. Bunlar bir yıllık sertifika
programıyla yetişirler. Her başka meslekten olabilirler. Doğrudan bağımlılarla çalışırlar. Rutin
olarak grupla çalışmalar yaparlar. Dinlemeyi, insanları anlamayı ve onlara değer vererek
yaklaşmayı öğrenirler. Bu sertifikalı yardımcı elemanların sayısı bugün Almanya’da 1000
dolayındadır. (2002 yılında 500 dolayında idiler (agy, 35)). Bunlar her eyalette bağımlılık konusu
ile ilgili “merkezi bürolarla” ve “eşgüdüm bürolarında” çalışırlar. Bu yerler, bağımlılara tedavi
veren hastanelerin birimleri de olabilir.
Tüm Avrupa’da olduğu gibi Almanya’da da uyuşturucu tedavilerinin çoğu, ayakta
tedavi ortamlarında sağlanmaktadır. Bu bilginin bizi götüreceği yer, bu tür tedavinin yaygın
olduğu ülkelerde (yani Almanya’da da) özel “ayakta tedavi merkezleri”nin yaygın olmasıdır.
“Genel sağlık merkezleri” bunun arkasından gelmektedir (s. 65).
Tüm Avrupa’da olduğu gibi Almanya’da da uyuşturucu tedavisinin büyük bir kısmı
için, “hastane tabanlı bakımevleri” (örn. psikiyatri hastaneleri), “tedavi toplulukları” ve “özel
yatılı tedavi merkezleri” gibi yatan hastalara yönelik kuruluşlar da vardır.
Bu kapsamda, Almanya ve Fransa gibi bazı büyük ülkelerde afyon türevi yerine koyma
tedavisi için reçete yazabilen “pratisyen hekim muayenehaneleri” de bulunmaktadır.
Demek ki yatan hasta ve ayakta hasta hizmetleri ayrı ayrıdır ve mutlaka birbirlerini
desteklemekte, işbirliği içinde çalışmaktadırlar. Ayrıca, pek çok ülkede “eşik hizmetler”(düşük
eşik kuruluşları) vardır. Bunlar yapılandırılmış tedavi sunmazlar, ancak ulusal tedavi sisteminin
ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedirler.
2013 yılında, Avrupa’da tahmini 1,6 milyon kişi yasadışı uyuşturucu tedavisi görmüştür
(Avrupa Birliği’nde 1,4 milyon kişi). Bu sayı, 2012 tahmininin 0,3 milyon üzerindedir. Bu
artışın nedeni kısmen raporlama yöntemlerinin ve yeni verilerin iyileşmesi ve özellikle
Türkiye’den ayakta tedavi gören 200.000 hastanın eklenmesidir (s. 65).
Gerek hastanelerde gerek ayakta tedavi merkezlerinde gerek genel sağlık merkezlerinde,
yeterli sayıda bağımlıyla grup kurulabilirse bağımlılarla grupla çalışma yapılır. Bu grupları,
biraz yukarıda sözünü ettiğimiz, bir yıllık sertifika öğrenimi alan “bağımlılığı önleme
elemanları” (Suchtpräventionsfachkräfte) katılırlar. Sosyal çalışmacılar daha çok bu grupların
oluşturulmasıyla ve grupla çalışmanın sürdürülmesiyle ilgilidirler. Grupta kesilme, kopuş gibi
özel durumlarda müdahale toplantılara müdahale edeebilirler. Gerektiğinde katılırlar ve
yönlendirirler. Zaman zaman sosyal çalışmacı tarafından yürütülen bağımlılar grupları da
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görülür. Ancak, alışılmış durum, bu gruplarla bağımlılığı önleme elemanlarının çalışmasıdır.
Çünkü onlar, bağımlılarla konuşma, onlara değer verme, sözlerini kesmeden yönlendirme vb.
gibi özel anlayış ve beceri kazanmış kimselerdir.
Almanya’da bağımlıların oluşturduğu grupların süresi sınırlı değildir. Grup, kendisi ne
kadar birlikte olma iradesi gösterirse grup o kadar sürer. Kısa süren ve dağılma eğilimine
giren grupların da dağılmadan sürdürülmesi için bağımlılığı önleme elemanları ya da sosyal
çalışmacılar, psikologlar, psikiyatrlar, yerine göre, ellerinden geleni yaparlar.
Grupla çalışma yapılan bağımlılardan oluşan gruplar yaşlara göre düzenlenir. Yaşlara
göre gruplar, genelde,
-

20 yaş üzeri gruplar,

-

30 yaş üzeri gruplar,

-

60 yaş üzeri gruplar

olarak oluşturulurlar. 60 yaş üzeri gruplar en az görülen grup yapılanmasıdır. Bu gruplar
sayısal olarak azdırlar, ancak, gönüllü katılım daha çoktur ve sürekliliği daha uzundur. Gençlik
grupları daha çabuk oluşur, daha hareketlidir, daha iddialıdır, sürekliliklerini sağlamak daha
zordur ve süreleri yaşlı gruplarına bakarak daha kısadır. Bu bilgileri kendisinden aldığım,
Hamburg’da yaşayan ve birçok bağımlı grubu yönetmiş olan Bağımlılığı Önleme Elemanı
Bayan Inge Nörenberg’in belirttiğine göre gençler grup çalışmalarına katılma konusunda daha
isteksiz olmakta ve zor katılmaktadırlar (Kendisiyle yapılan görüşme: 07 06 2016, Ankara, 31. Sk.
4/10, Emek).
Nörenberg, bu gruplarda grup yöneticilerinin sunum yapmadıklarını (konferans
vermediklerini), daha çok dinlediklerini ve katılımcıları anlamaya çalıştıklarını söyledi. Aynı
bunun gibi, katlımcıları değiştirmek, nasihat etmek gibi bir amaçlarının olmadığını da belirtti.
Ayrıca, başarılı bir grupla çalışma yapılabildiyse genç ve yaşlı gruplarının etkililik düzeyleri
aynı olabilir.
Yukarıdaki örneklerden görüleceği üzere uyuşturucu tedavisi için mutlaka yataklı
kuruma girmek sözkonusu değildir. Almanya’da uyuşturucu tedavilerinin çok büyük çoğunluğu
bu tür grup çalışmaları desteğinde ayakta yapılır.
Bu, ayakta tedaviler yapan kuruluşlardan biri de Hamburg Sağlık Yardımı Dairesi (Die
Hamburger Gesundheitshilfe). Bu kuruluş, 25 yıldan beri danışma, yaşlı ve hasta bakımı ile
özel dal bakımı hizmetleri verir. Hastalık, engellilik ya da ilerlemiş yaşların getirdiği sıkıntılarla
ilgilenir. Bununla ilgili olarak Hamburg’da hemen hemen tüm mahallelerde bu görevlerle
donanık büroları vardır. Bu bürolarda uyuşturucu konusunda da danışmanlık ve ayakta tedavi
hizmetleri verilir.
Almanya’da bir de ELAS adlı sosyal kuruluş vardır. Bu kuruluş, bağımlılara danışmanlık
ve yönlendirme hizmetleri veren, bağımlıların kendilerine yardım temelinde tedavilerinin
öngörüldüğü bir kuruluştur. Almanya’nın en büyük beş sosyal refah çatı kuruluşlarından biri
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olan Diakonie’ye bağlıdır.
Almanya’nın sosyal refah kurumları çeşitli sosyal hizmetleriyle ve sosyal hizmet
kuruluşlarıyla her eyalet ve kentte örgütlenmiş devletçe desteklenen sivil toplum örgütleridir. En
büyüklerinin sayıları beştir. Diakonie Protestan kilisesine ait bir sosyal refah kurumudur. Caritas
(Katolik kilisesine ait sosyal refah kurumu), Arbeiterwohlfahrt (sosyal demokrat boyutta
yapılanmış bir sosyal refah kurumu), Paritaetischer Wohlfahrtsverband (din ve siyasetdışı
sosyal refah kurumu), Roteskreuz (Kızılhaç). Bu kurumların hepsi uyuşturucu bağımlılarıyla
çalışan yapılanmalara sahiptir.
ELAS Diakonie’nin örgütlendiği her yerde hizmet veren bir kuruluştur. Temel olarak,
bağımlıların kendilerine yardım yöntemiyle bağımlılıktan kurtulmalarını hedef alır. Temel
söylemi, “Yaşamak ve Başka Biri Olmak”tır. Gönüllü bağımlılık yardımı ile profesyonel
refakat iki ana hizmet modelidir. Kendine yardım grupları gönüllü çalışan gruplardır ve çok
sayıda grup gönüllüler tarafından oluşturulup çalıştırılarak hizmet verilir. Profesyonel refakat
hizmetinde de diğer işlerin yanısıra gönüllülere eğitim hizmeti verilir. Gene bu birimde,
Almanya’nın her yerinde uyuşturucu bağımlısı gruplarla çalışan “bağımlı yardımcılarına”
(SuchtkrankenhelferIn) sertifika programlarıyla eğitim verirler.
Bağımlı yardımcılarına ELAS’ta verilen eğitim “GVS Standartlarında Bağımlılara
Yardım Konusunda Gönüllü Çalışma” (Freiwillige Mitarbeit in der Suchthilfe - nach GVS
Standards) çerçevesinde yapılmaktadır. (GVS: Gesamtverband für Suchthilfe e.V.’nin
kısaltmasıdır. Yani, Bağımlılara Yardım Derneği. GVS, Diakonie Almanya’ya ait özel dal
derneğinin adıdır (Fachverband der Diakonie Deutschland). Bu özel dal derneği bağımlılara
verilecek sosyopsikodestek konusunda standartlar oluşturmuş bir özel dal derneğidir. Bu
standartların temel taşı kendine yardım temeline dayanır. Yani dışardan tedavi yöntemi değil,
kendine yardım yöntemi temel alınır. Eğitimin iki alt temeli, kendine yardım konusunda
deneyim kazanmak ve kişilik gelişiminine destektir. Bu eğitim, isteklilere 379 Avro karşılığında
verilir.
Eğitim birkaç bölümde verilir:
1.

Düşkünlüğün/bağımlılığın oluşumu ve işlevi

2.

Düşkünlüğün/bağımlılığın çeşitleri

3.

Düşkünlük/bağımlılık çevresi

4.

Düşkünlük/bağımlılıkla anlaşabilme

5.

Yardım sistemi

6.

Ruhanilik, düşünce ve değer ilişkisi

7.
Yardımcı kişiliği ve yönetici kişiliği geliştirme Birinci başlık altında, üç ayrı
kategoride konular işlenir:
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a)
Uyuşturucu kullanımı, ilacın kötüye kullanımı ve bağımlılık, ortaya çıkacak
hastalıkların tanıtılması, toplumda değişim etkisinin anlamı konuları işlenir.
b)
Bağımlılığın bireysel gelişimi ve koşullarıyla ilgili olarak, çevre, ruhsal
etmenler, bedensel etmenler ve cinsiyet konuları ele alınır.
c)
Ruhsal, somatik, ve sosyal özelliklerle ilgili olarak, belirtiler, sürecin akışı,
sonuç hastalıklar, ruhsal rahatsızlıklar, travma ile, ayrıca, bağımlılıkta kendine yardım
bağlamında ortaya çıkabilecek intihar konuları anlatılır.
İkinci başlık altında,
a)
maddelerle ilgili olarak düşkünlük/bağımlılık kapsamında, örneğin, alkol, ilaç,
eroin, kenevir gibi düşkünlük/bağımlılık yaratan maddeler, ayrıca,
b)
davranışlarla ilgili düşkünlük/bağımlılık kapsamında, örneğin, patolojik kumar,
kitle iletişim araçları izleme düşkünlüğü (medya düşkünlüğü), yemek yeme düşkünlüğü, ilişki
rahatsızlıkları, çalışma düşkünlüğü vb… gibi konular anlatılmaktadır.
Üçüncü başlık altında işlenen konular da şöyledir: Ortaklık, dayanışma, aile, çocuklar,
anababa, arkadaşlar, boş zaman kullanımı, düşkünlük ve eviçi şiddet ile kültüre dayalı
düşkünlük/bağımlılık yardımı konuları.
Dördüncü başlık altında değişime güdüleme, anlama, kavrama ve gerçekleştirme, içkiyi
bırakma ve davranış değişimi, tekrarlama ya da bağımlılık yapan maddeyi değiştirme konuları
işlenir.
Beşinci başlık altında kendine yardım, en alt düzeyde yardım önerileri, tıbbi yardımlar,
zehirsizleştirme, nitelikli arınma, danışma merkezleri, davranış ve rehabilitasyon, önceden
alınacak önlemler ve bağımlılık sonrası bakım konuları irdelenir.
Altıncı başlık altında ele alınan konular şunlardır. İnanç ve dinsel deneyimler, kişisel
boyutta ruhani gereksinimler ve deneyimler, kendine yardımın ruhani boyutu ile sorular,
sorunlar ve kararsızlık konuları.
Yedinci başlık ise geriye kalan tüm konuları kapsar. Bunlar, kendi kişilik özelliklerini
tanımak, kendini yansıtmak, gönüllü çalışmaya güdüleme, yaşamöyküsü, yönetici kişiliğin
gelişimi, kendini ve başkasını algılama, kişilik yapısı, Beden ve duygu ilişkisinin kavranması,
psikodinamik görüngü (fenomen), özduyum (empati) ve sınırlandırma, bireysel yetenekler ve
beceriler, iletişim, çelişkilrele yaşayabilme, söyleşi yönetimi, ilk iletişim, ilk konuşma, grupla
çalışma, drup dinamiği, grup süreci, önderlik, dinleyicilik, “denenmiş grup yöneticiliği”, yardımcı
olmanın sınırları… son dönemde ele alınan konulardır.
Bu bilgilerle donanan yardımcılar, 24 ay süren sertifika eğitimi sonunda, kendilerinin
oluşturduğu bağımlılık gruplarıyla grupla çalışma yönteminin kurallarına uygun olarak başarılı
grupla çalışmalar yaparlar ve kısa sürede deneyimlerini geliştirirler.
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24 ay süren bu eğitim, katılımcılar aynı zamanda çalışan insanlar olduğu için çalışma
saatleri dışında düzenlenemekte, bu da iki yıl içinde toplam 379 ders birimlerine ayrılmış olarak
84 gün tutmaktadır. Bu süreç içinde uygulama, yani grup yönetimleri de vardır.
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Uygulama Soruları
1)
Dünyada ve Türkiye’de madde bağımlılığının tarihi konusunda aklınızda kalanları
bir kâğıda yazar mısınız? En fazla yarım saatinizi alacaktır. Eğer bir kâğıdın yarısını
dolduramazsanız lütfen metni yeniden daha bir anlayarak okuyunuz. Olur mu?
2)
Türkiye’de bugün bağımlılık konusunda aklınızda kalanları boş bir odada sesli
olarak duvara, eşinize, kardeşinize, arkadaşınıza anlatınız. Bakalım neler kalmış aklınızda.
3)
Eski Türklerde ve Osmanlılarda uyuşturucu maddeler konusunda aklınızda ne
kaldı; yazar mısınız?
4)
Bu bölümde Almanya ile ilgili bilgileri okudunuz. En ilgi çeken bilgiler
hangileridir; anlatır mısınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Dünyada ve Türkiye’de madde bağımlılığının kısa tarihini öğrendik.
Tarih ve bugün bilgilerini birbirine ulamayı, birlikte düşünüp değerlendirmeyi öğrendik.
Bugüne kısa bir girş yaparak kendi çabalarımızla bu bilgileri gazete ve internet
bilgilerinden okuyarak geliştirmemiz gerektiğini öğrendik.
Bir başka ülke bağımlılıkla mücadelenin nasıl örgütlendiğini ve nasıl bir tedavi
uyguladığını öğrendik.

54

Bölüm Soruları
1)
Sanrı yaratan maddelerin gerek tıbbi gerek dinsel amaçlarla kullanımı
uygulamaları tahminen ……………………………. gitmektedir.
a)

insanlık tarihinin başlangıcına kadar

b)

M.Ö. 4000. yıla kadar

c)

M.Ö. 300. yıla kadar

d)

M.S. 750. yıla kadar

2)
Çay hangi tarihlerde Araplar tarafından ticari mal olarak Avrupa’ya getirilmiş,
tanıtılmış ve satılmaya başlanmıştır?
a)

M.Ö. 2000’li yıllar

b)

M.S. 100lü yıllar

c)

M.S. 800’lü yıllar

d)

17. Yüzyıl

3)

Tütün ve kola ilkkez kim tarafından nerede keşfedildi?

a)

Coca Cola firması tarafından Meksika’da

b)

Amerika Vespucci tarafından Hindistan’da

c)

İspanyol gemicileri tarafından Afrika’da

d)

Kristof Kolomb tarafından Amerika’da

4)
AIDS üzerinde ilk bilimsel çalışma hangi yıl yapıldı ve uyuşturucu bağımlılarının
AIDS açısından büyük tehlike altında oldukları ortaya çıktı.
a)

1932 yılında

b)

1981 yılında

c)

1991 yılında

d)

2002 yılında
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5)

1912 yılında Lahey’de yapılan Birinci Uluslararası Afyon Konferansında;

a)

Afyon üretimleri olan eroin, kokain tüm dünyada yasaklandı.

b)

Eroin ve kokain tüm dünyada serbest bırakıldı.

c)

Osmanlı İmparatorluğu katılarak imza attı.

d)

Afyon üretimleri olan eroin ve kokainin üretimi sınırlandırıldı.

6)
1933 Türkiye’de uyuşturucu maddelerle ilgili olarak ……………. uyuşturucu
satışı devletin tekeline alındı.
a)

Bakanlık kurularak

b)

Genel Müdürlük kurularak

c)

Tekel kurularak

d)

Yönetim kurulu kararı ile

7)
1971 yılında Viyana’da (Avusturya) imzalanan Beyni Etkileyen Maddeler
Sözleşmesi katılımcı ülkelere ……………………. koşulunu getiriyordu.
a)

bu tür maddelerin yasaklanması

b)

denetimli satışı

c)

ilaç statüsüne alınması

d)

sadece mariuhana satışının serbest bırakılması

8)
Amerika kıtasında uyuşturucu kullanımı ve satışı konusunda devletle çarpışacak
kadar güçlü uyuşturucu çeteleriyle tanınmış olan devlet aşağıdakilerden hagisidir?
a)

ABD

b)

Kolombiya

c)

Brezilya

d)

Arjantin
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9)
Sarhoş ediciler, uyarıcılar, coşku yaratan maddelerle, sakinleşticiler, hipnoz
yaratanlar, sanrı yaratan maddelere topluca ne ad verilir?
a)

Psikoaktif maddeler

b)

Uyuşturucu maddeler

c)

Esrar türevleri

d)

Psikosomatik maddeler

10)
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan ve 2006 yılından bu yana düzenli
olarak “Türkiye Uyuşturucu Raporu” hazırlayan kuruluşun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

TÜBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi

b)

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)

c)

KOM (Organiza Suçlarla Mücadele Başkanlığı)

d)

EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi)

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d, 4) b, 5) a, 6) c, 7) a, 8) b, 9) a, 10) a
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3. BAĞIMLILIK ÜZERİNE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Daha önce bağımlılık kavramının ne anlama geldiğini ve anlamının sınırlarını iyice
öğrendiğimize göre bu bölümde bağımlılık üzerine daha ayrıntılı bilgiler öğreneceğiz.
Kavramsal anlamdan çok içeriksel anlamını kavramaya çalışacağız.
Bağımlılığın sınırları nasıl çizilir? Hangi “düşkünlük” aşaması bağımlılığa denk düşer?
İnsan hangi aşamada düşkün olabilir ama bağımlı değildir? Bağımlılık nerede başlar, hangi
durumda kurtulmuş olunur? Bu sınırları bilebilmek bize başvuran insanları anlamamızı
kolayaştırır ve onlara nasıl yaklaşacağımızın ve nasıl davranacağımızın, giderek nasıl bir tedavi
uygulayacağımızın doğru kararını verdirir.
Hangi maddelere bağımlı olunur? Maddeye bağlı olmayan birşeylere bağımlı olunabilir mi?
Bu sorunun yanıtı meslek elemanlarının bağımlılığa egemen olmalarını sağlayacaktır.

59

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bağımlılığın ne olduğunu iyice kavramak için kendimize çok soru sormalıyız? Çok soru
sormak daha hızlı ve daha kolay anlamayı ve kavramayı sağlar.
Bağımlılık kavramı sosyal hizmet çalışanları için ne anlama gelir? Bağımlılığın sınırları
nasıl çizilmelidir?
Hangi “düşkünlük” aşaması bağımlılığa denk düşer?
İnsan hangi aşamada düşkün olabilir ama bağımlı değildir?
Bağımlılık nerede başlar, hangi durumda bağımlılıktan kurtulmuş olunur? Bağımlılığın
çeşitleri nelerdir?
Hangi maddelere bağımlı olunur?
Maddeye bağlı olan ve maddeye bağlı olmayan bağımlılıklar nelerdir?
Bunlar gibi birçok soru birbirini izler ve bu kitabı okuyan öğrenci meraklı sorularıyla
aldığı bilgileri beyninde kalıcılaştırır.

60

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bağımlılık nedir?

Bağımlılık konusunda genel
ve temel bilgiler kazanılır.

Sadece bu kitabın okunması
seçilmiş bir grup bilginin
alınmasını sağlar. Oysa başka
kaynakların da okunması bilgiyi
geliştirir ve pekiştirir.

Bağımlılık çeşitleri

Bağımlılığın tek bir maddeye
bağımlılık demek olmadığı,
çok farklı konularda bağımlı
olunabileceği bilgisinin
kazanılması, geniş bir
düşünme ve çalışma alanının
kavranmasını sağlar.

Kitabı okurken alınan temel
bilgileri bir kâğıda alt alta
yazmak bilginin akılda
kalmasını kolaylaştırırç
Kavramayı kolaylaştırır ve
farklılıklar arasında davranış ve
çözüm farklarını da
belirginleştirir.

Bağımlılığı ortaya
çıkaran ortam ve
koşullar.

Bu bilgiyi aldıktan sonra her
bağımlıya aynı uzaklıktan,
aynı duygularla, aynı
yöntemlerle yaklaşılmaması
gerektiğini öğreneceksiniz. Bu
önemli bir kazanımdır.

Bireysel, grupsal, coğrafi vb…
ortamları ve bağımlılık yaratan
koşulları okurken, aralarında
kurabileceğiniz bağlantıları kısa
notlar olarak bir kâğıda yazınız.
Böylece aralarındaki bağları
kurmanız da kolaylaşacaktır.

Konu
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Anahtar Kavramlar


Bağımlılık



Bağımlılık çeşitleri



Bağımlılık ortamı



Bağımlılık koşulları



Ve bağımlılık çeşitleriyle ilgili birçok terim.
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Giriş
Bu bölümde ile bağımlılık konusunda bir meslek elemanı olarak daha yaygın, daha geniş,
daha derinlemesine bilgiler öğreneceksiniz. Daha uygulamaya dönük bilgilerle donanacaksınız.
Sadece bağımlılığın ne olduğunu öğrenip tamam, oldu demeyin lütfen, Hangi tür bağımlılığa
nasıl yaklaşılması gerektiği, hangi çeşit bağımlılıkta hangi tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin
kullanılabileceği konusunda da düşünce geliştirmeye çalışın; bunu başarırsınız.
Bağımlılığın ne olduğunu ve çeşitlerini öğrenmek temel bilgilerdir ve en baştan
öğrenilmelidir. Ancak, giriş bilgileri içinde en önemli aşama sadece bu iki bilgi kümesi değildir.
Bağımlılığın hangi ve ne tür ortamlarda boyattığı, hangi koşullar altında daha hızlı geliştiği ve
yaygınlaştığı konularını da bilmek olaya tam anlamıyla kavramayı sağlayacak bilgilerdir. Nasıl ki
her saksıda her çiçek yetişmez, her ortamda da bağımlılık gelişme ortamı bulamaz. Bu ortamların
yaratılması da bağımlılıkla mücadelenin önemli aşamasıdır.
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3.1. Bağımlılık Nedir?
Bağımlılık sözcüğünün fiil oluşumu bağlanmaktır. Bu fiilin kökü “bağ”dır. Türkçe kökenli
bir sözcüktür. Kök sözcüğün iki farklı anlamı vardır. Önce, konu ile ilgili olmayanını hatırlatıp
geçelim. Bağ, “üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası” olarak tanımlanır (TDK).
Konumuzla ilgili anlam, bir ya da birkaç nesneyi, duyguyu, düşünceyi birbiri ile ayrılmaz
biçimde birbirine tutturan (nesne), birbirinden etkilenir biçimde ilişkilendiren (duygu) ve
beyindeki konuları birbiri ile mantıksal düzeyde ilintilendiren (düşünce) herhangi bir ögedir. Bu
öge ip gibi, sicim gibi bir madde olabileceği gibi, duyguları karşılıklı olarak birbirine bağlayan
bir gönül ilişkisi ya da bir düşünce ortaklığı olabilir. Demek ki, hangi boyutta olursa olsun, bağın
özelliği birbirinden farklı iki ya da birkaç “şeyi” birbiriyle ayrılmaz biçimde bir araya
getirmesidir. Buna fiil olarak bağlanmak denir. Herhangi bir öge ile birbirine bağlanan her şey
birbirine “bağlı” olur.
Burada önemli bir noktaya geliyoruz. “Bağlı” olmak Türkçede genellikle olumlu bir
durumu ifade ederken “bağımlı” olmak olumsuz bir durumu ifade eder. Bir insana bağlı olmak
güzeldir. Sevgiliye, eşe, dosta, arkadaşa bağlı olmak olumlu bir değerdir. Bu insana güç katar,
değer katar, ilişkileri iyileştirir. Oysa bir kişiye, bir nesneye bağımlı olmak kişiyi zayıflatan
bir durumdur. Çünkü bağlılıkta bir kişi, bir koşul, bir ortan iki ayrı şeyi birbirine bağlarken
ve burada bir istek ve irade söz konusuyken, bağımlılıkta irade söz konusu değildir. Kandırılma
söz konusudur, bilinçsizlik söz konusudur. Bağımlı olmayı kimse istemez. Ancak belli koşullar
altında ya da bilgisizlikten, çaresizlikten düşülmüş bir durumdur. Örnek verecek olursak, iki
kişinin birbirine bağlı olması güzel bir şeydir. Sevgiyi, saygıyı, işbirliğini ve birlikte çalışma
duygusunu ifade eder. Oysa bir insanın bir başkasına bağımlı olması o kişinin kişiliğinde
zayıflığı, o insana karşı olumlu ya da aykırı irade gösterememesini, hastalıklı bir durumu ifade
eder. Gezegenler ve uygular bağımlıdır; insan bağımlı olmamalıdır. Bağımlı olan insan kişiliğini
özgürce göstermekten, yetenek ve değerlerini özgürce kullanmaktan, kişilikli bir iletişim
kurabilmekten yoksun insandır. Bağımlı olmak bağlı olunan kişiye mahkûmluğun, esaretin
göstergesidir. Sağlıklı bir durum değildir.
Sadece bir insana değil hiçbir şeye bağımlı olmamak çağdaş ve sağlıklı insanın
özelliğidir. Herhangi bir zararlı ya da zararsız herhangi bir maddeye, somut örnek, sigaraya,
sinemaya, içeceğe, içkiye, gezmeye, yemeye içmeye…, daha çok şey düşünebilirsiniz, bağımlı
olmak zararlıdır; olumsuzluktur; sağlıksızlıktır. Kuşkusuz, bu dersin ve kitabın ana konusu da
bedeni ve beyni uyuşturucu ya da tetikleyici, belirli duyguları uyarıcı etkiler yapan maddelere,
ilaçlara bağımlı olmaktır. Bunların arasında aynı etkileri yaratan içecekler de vardır.
Bağımlılık konusunda bu genel girişten sonra madde bağımlılığını açıklamaya çalışalım.
Madde bağımlılığı, insanın, normalde sağlıklı işleyen fiziksel (bedensel), zihinsel (aklî;
anlıksal), ruhsal, sosyal (çevre ile etkileşimsel) işlevlerini bozan, bunları olumsuz yönde etkileyen
maddelerin kullanılması durumudur. Bağımlığın en büyük girdabı, bu kullanımın zararları
bilindiği ve hatta görüldüğü, bu kullanımdan bedensel, ruhsal ve sosyal olarak zarar görüldüğü
bilindiği halde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Kullanan kişi, maddeyi kullanımı
bıraktığında şiddetli bir yoksunluk yaşar. Beden ve ruh o maddeyi sürekli ister. Böylece, zamanla,
bağımlılık yapan madde hem sıklığı hem de dozu arttırılarak kullanılır.
Madde bağımlılığı, Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde (2013) “12 06
1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine
tabi tutulan maddeleri ve kullanımı; bedensel, ruhsal ve sosyal problemlere sebebiyet veren
maddelerin kullanım arzusunun durdurulamaması hali” olarak tanımlanmıştır. Bağımlının kendisi
tarafından “kullanım arzusunun durdurulamaması” ifadesi somut bir durumu anlatmaktadır.
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Herkes her durumda bağımlı değildir. Hangi aşamada ve hangi dozda bağımlı tanısı
konulmalıdır? Bu da önemlidir. Bunun için çeşitli ölçütler belirlenebilir, belirtiler sıralanabilir.
Örneğin;
-

Zararları görüldüğü halde madde alımının sürdürülmesi.

-

Kullanım sıklığının ve dozun giderek arttırılması (Maddeye tolerans gelişmesi.)

-

Fiziksel ve ruhsal kötüleşmenin sonuçlarını kendisi de gördüğü halde bırakamaması.

-

Başkalarının bıraktırma çabalarının başarılı olamaması.

-

Madde sağlanması ve kullanımına giderek daha fazla zaman harcanması.

- Buna bağlı olarak bırakma/bıraktırma çabalarında giderek daha fazla zaman
harcanması.
- Bağımlı için sosyal ilişkilerinin eskiye kıyasla bozulmuş olması ve bu bozulma
sürecinin sürmesi.
- Bunun gibi, kişisel yaşam etkinliklerinin giderek bozulması, eski üreticiliğin azalması,
hatta ortadan kalkması.
-

Meslek yaşamının ve üretkenliğinin azalması ve hatta ortadan kalkması.

Bu maddeler Yeşilay’ın sayfasından alınarak yeniden düzenlenmiştir ve eklemeler
yapılmıştır
(www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/madde-bagimliligi). Bu ölçütler daha da
arttırılabilir.
-

Aileyle bağların zayıflaması,

-

Genç ise anababası ile daha az zaman geçirmeye, onlardan uzak durmaya başlanması,

-

İşyerine gitmesinin aksamaya başlaması,

-

Depresyonun artması,

-

Eskiden görülmeyen saldırganlık girişimleri,

-

Eskiye göre daha sık dalgınlaşma ve dalgınlık görüntüleri,

-

Eskiye kıyasla belleğin zayıflaması ve unutkanlığın artması,

-

Anımsatılan sorumluluklar için boşver tepkilerinin artması vb…

- Yoksunluk belirtileri olarak kaygı durumunda artma, sinirlilik, çabuk ve nedensiz
hırçınlaşma, ellerde terleme ve hızlı soluk alıp verme, ani göz kararması gibi görüntüsel belirtiler.
Bunların birinin, birkaçının görülmesi o kişinin mutlaka bağımlı olduğunu göstermez.
Ancak süreklilik durumunda kişi tedirgin edilmeden izlenmeli, gerçek nedene ulaşılmalıdır.
Gerçek bağımlıda bu belirtilerden üçten fazlasının gözlemlenmesi bağımlılık için dikkat çekici
olacaktır.
Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımının gençlik için ilk dikkat çekme evresi
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ergenlik dönemidir (Erginlik (reşit olma) değil, ergenlik (baliğ olma). Yani, çocuğun
yeniyetmelikten ergenlik aşamasına geçtiği evredir (13-17 yaşlar arası). Çocuk bu dönemde
cinselliğini keşfetmekte, bağımsız bir güce sahip olduğu algısı gelişmekte ve bireysel bir güç olarak
çevreye bakmaya başlamaktadır. Bu bakışta da bu yaşta en çok dikkat çekeni merak uyandıran ve
yasak birşeyi yapmanın hazzını uyandıran konulardan biri de uyuşturucu ya da uyarıcı
maddeler olmaktadır. Buna çevrenin, o gencin yaşsal özelliklerini kullanarak kandırmak için
yanlarına yaklaşanların kandırmaları da etki yapınca cinseleliğini yeni keşfeden genç bu
maddelere de merak duymaya başlamaktadır.
Bu yaşlarda bu maddelerin bilgi ve bilinçdışı kullanımı, çocuklarda/gençlerde kısa
sürede maddenin dozunun arttırılması ya da daha sert maddelere dönülmesini kolaylaştırmaktadır.
Cinselliğin başladığı ve giderek daha fazla keşfedildiği bu dönem madde arama, bulma
ve kullanma ile cinselliğin yeni kazanılan gücü biraraya gelince ortaya bir başka sorun
çıkmaktadır, Cinsellik ve uyuşturucu bağlantısı. Bu ciddi bir sosyal sorundur. Bu bağlantı, hem
uyuşturucu kullanımı, hem de cinsellikle bulaşan hastalıkların yayılmasına temel
oluşturmaktadır. Aynı zamanda toplumsal ahlak zayıflığı olarak belirmektedir.

3.2. Bağımlılık Çeşitleri
Bağımlılık önce;
-

maddeye bağlı bağımlılık ile

-

maddeye bağlı olmayan bağımlılık olarak

birbirinden ayrılmalıdır. Birbirinden çok farklı özellikler taşıyan bu bağımlılık türlerinden
ikisi de, sonuçta bağımlıya zarar vermektedir. Nitelik olarak birbirinden farklılık gösterdikleri
için değerlendirmeleri ve tedavi yöntemleri de farklılıklar taşıyacaktır.
Bağımlılık yapan maddeler farklı bakış açılarına göre farklı biçimlerde çeşitlerine
ayrılabilirler. Örneğin, bağımlılık yapan maddeler üretim çeşitlerine göre, niteliklerine göre…
gibi. Üretimlerine, yani, üretim çeşitlerine göre bağımlılık yapan maddeler kendi içinde üçe
ayrılır. (Bu arada, her ne kadar narkotik terimi Yunanca kökünden (narkotikos) uyuşturucu,
miskinlik yapan anlamına sahipse de bugün, yanlış bir anlam yüklenmesiyle, resmi kullanımda,
insan bedenine, bu arada beynine, ruhuna ve sosyal ilişkilerine zarar veren ve alışkanlık yapan
her türlü maddeye denmektedir. Bu arada narkotik mddeler için analjejik maddeler ya da opiyatlar
terimleri de aklınızda bulunsun. Bir yerde karşılaşırsanız yabancılık çekmeyin. Aynı
anlamlardadırlar.)
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Bu temel gerçeği bilerek narkotik maddeleri şimdi üçe ayıralım.
-

Doğal narkotikler (morfin)

-

Yarı doğal narkotikler

-

Yapay narkotikler (droglar, yani ilaçlar)

Doğal narkotiklere en bilinen örnek morfindir. Uyuşturucu
etkisi vardır. Yarı doğal narkotikler doğada bulunan özel etkileri
olan otların kimyasal sentezlenmesiyle (bireşimlenmesiyle) elde
edilen narkotiklerdir. Yapay narkotikler de kimyasal maddelerin
bileşimleriyle ortaya çıkarılan narkotiklerdir. Yani çeşitli
etkileri olan ilaçlardır. Özel bir terim olarak İngilizce drug’dan
hareketle drog da denmektedir. Ayrıca, kimyasal olan
narkotiklere, psikotrop maddeler ya da psikoaktif maddeler de
denir.
İster doğal, ister yarı doğal, ister yapay olsunlar, narkotik
(tekrar: uyuşturucu değil, insana - bedensel, ruhsal ve sosyal
bakımdan - zarar verici anlamında) maddeler, yani, bağımlılık
yapan maddeler, ayrıca, niteliklerine göre kendi içinde beşe
ayrılır.
a) Uyuşukluk yaratan maddeler. Uyuşturucu narkotikler.
(Morfin).
b) Çökkünlük yaratanlar. Depresanlar. (Barbitüratlar,
alkol vb.)
c) Sanrı yaratan maddeler. Halisünojenler. (Esrar,
LSD vb.).
d) Uyarıcı etki yaratan maddeler. Uyarıcılar. (Kokain,
captagon vb.)
e) Koklama kimyasalları. Psikoaktif buhar çıkaran
maddeler. (Tiner, yapıştırıcılar (Uhu)).
Bunlardan birincisinin içine, bağımlılık yapan maddelerden en
çok bilinen ikisi girer. Eroin, haşhaş.
Bu iki kategoriden üçüncüsünün içine, örneğin, doğal
ortamlarda yetişen halusinojenik etkisi olan ve Türkçede sihirli
mantar adı verilen (narkotik ve halusinojenik etkiler gösteren
mantar çeşidi) girer.

Karaman'da ormanda yanlışlıkla
halusinojenik etkisi olan sihirli mantar
(arkotik ve halusinojenik etkiler gösteren
mantar çeşidi) toplayıp yiyen Ödemiş
ailesinin başına gelmeyen kalmadı.
Karaman’ın Başyayla ilçesinde yaşayan
Ödemiş ailesi, hafta sonu piknik yapmak
için ormana gitti. Karınları acıkan aile,
ormandan bol miktarda mantar toplayıp
yediler. Ormandan topladıkları mantarları
yedikten bir süre sonra tuhaf
davranışlarda bulunmaya başlayan aile
fertleri, panik yapmaya başladı.
Sözcü'nün haberine göre; zehirlendiklerinden korkan baba 56 yaşındaki Dursun
Ödemiş ormana doktor getirmek amacıyla
traktörü almaya gideceğini söyledi.
Çiftlikten traktörü alan Ödemiş, köy
yakınlarındaki tepeye çıkmaya çalışırken
traktörle birlikte tepeden aşağı uçtu.
Anne Nezaket Ödemiş ise orman köylüleri
tarafından ormanda kendi kendine
konuşurken bulundu.
Yapılan ilk tetkiklerin ardından kanında
yoğun miktarda psilosibin (Sihirli
mantarların içinde bulunan etken madde)
maddesi çıkan anne Ödemiş,paranoid
şizofreni teşhisiyle Karaman Devlet
Hastanesi Psikiyatri bölümüne sevk edildi.
Ailenin kaybolan çocukları için arama
çalışmaları kesintisiz olarak devam ederken,
vücudunun bir çok yerinde kırık bulunan,
ameliyat edilen baba Dursun Ödemiş’in
hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
'TRAKTÖR KUŞ OLUP UÇTU'
Baba Dursun Ödemiş konuyla ilgili olarak
hastanede şunları söyledi: "Ailecek pikniğe
gidelim dedik. Bir süre sonra acıktık ve
mantar toplamaya karar verdik.
Topladığımız mantarların hepsini pişirip
yedik. Buranın dolaman mantarı ünlüdür.
Mantarları dolaman mantarı ile karıştırdım
herhalde.
Bir süre sonra kendimi biraz tuhaf
hissetmeye başladım. Renkler daha parlak
görünmeye, ormandaki ağaçların hepsi
değişik şekillere benzemeye başlayınca çok
korktum ve eve gidip traktörü almaya karar
verdim.
Traktörü sürerken birden renkler
parlaklaşmaya başladı, aniden traktör kuş
gibi yerden havalanıp uçmaya başladı,
gözümü açtığımda her tarafım sarılı bir

halde hastanede yatıyordum.”
(http://vehaber.org/haber/18023/sihirlimantar-yiyen-ailenin-basina-gelmeyen81
kalmadi.html)

Bu konuda 28 06 2016 günü Karaman’da yanlışlıkla bu mantardan yiyen bir ailenin
başına gelenler “Sihirli mantar yiyen ailenin başına gelmeyen kalmadı!” başlığıyla verildi.
Gazete haberini sağdaki çerçeve içinde okuyabilirsiniz.
Bu ayrımı kavradıktan sonra maddelerin katı, sıvı, gaz oluşlarına göre de ayrılması
olanaklıdır:
a)

Bağımlılık yaratan katı maddeler.

b)

Bağımlılık yaratan sıvı maddeler.

c)

Bağımlılık yaratan uçucu maddeler.

d)

Bağımlılık yaratan gaz maddeler (koklanan maddeler).

Katı maddeler içine uyarıcı ya da uyuşturucu etki yaratan ilaçlar, haplar, bitkiler
girerken, sıvılar içinde çeşitli alkol çeşitleri bulunur. Gaz olarak bağımlılık yaratan maddeler
denilince de en kolay ulaşılan, koklanan tiner, naylon torbaya sıkılıp içe çekilen uhu gibi
maddeler akla gelir. Bunlar da kendi içinde koklanan maddelerle gaz olarak içe çekilen maddeler
olarak ikiye ayrılır. Kirli çamaşır ya da ayak koklama bağımlılığı vardır. Bunu daha çok ruhsal
hastalık olarak değerlendirmek gerekir.
Bir başka boyutta bağımlılığı gene ikiye ayırabiliriz.
a)

Bağımlılık yapan maddeye bağımlılık

b)

Maddeye değil, zihinsel bağımlılık.

Bu ayrımda dikkat edilmesi gereken şudur. Madde bağımlılığı derken, bir ya da birkaç
alımdan sonra bedende bağımlılık yapan maddeler kastedilmektedir. Esrar, eroin, belirli sentetik
ilaçlar
vb. bu kapsamdadır. Zihinsel bağımlılar da belirli maddeleri tüketmek
gereksinimindedirler. Ancak bu maddeler bağımlılık yapan maddeler değildir. Bu maddelerin
sadece zihinsel olarak kullanımları kaçınılmazlaşmaktadır. Örneğin çok yemek yeme
bağımlılığında hazır yemekleri yemek, çok ekmek ya da pasta vb. yemek daha çok yedikçe gene
belki bedenin isteme oranı artmaktadır, ancak bu maddeler bağımlılık yarattıkları için
yenmemekte, zihinsel olarak talep geliştirildiği için yenmektedir. Ya da bilgisayar, telefon
kullanımında da elde bir madde vardır, ama bağımlılık o maddeye değil, o maddenin
kullanımınadır. Bu tür bağımlılıklar daha çok psikolojik rahatsızlık, hastalık olarak anılırlar.
Psikolojik boyutu olan rahatsızlıklardır.
Örneğin iş bağımlılığı da zihinsel bir bağımlılıktır. Bu takıntıya sahip insan hastalık
noktasına gelmiştir. Bunlar ne olursa olsun iş yapmadan duramayan insanlardır. Bir eşyayı bir
noktadan başka bir noktaya götürüp koymak dahil hep hareket halindedirler. Okuma bağımlısı,
anlasın anlamasın, algılayarak okusun okumasın gördükleri her yazıyı okuma dürtüsü taşırlar. Bir
başka örnek, balkonlardan çamaşır toplayanlar madde toplama peşinde değillerdir. O
toplamanın dürtüsü içinde hareket ederler. Aynı yemek yeme bağımlıları gibi. Onlar da yedikleri
maddeyi tüketmek için yemezler, yemek yemiş olmak için yerler. Ya da tam tersine hiç birşey
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yememe bağımlısı tipler açlıktan öleceklerini bilseler, beyim işlevlerinin duracağını bilseler
gene de yemek yiyemezler. Bu tür bağımlılıkların listesini aşağıda göreceksiniz.

Madde bağımlılığı çeşitleri

Maddeye bağlı olmayan bağımlılık
çeşitleri

Alkol

Alışveriş bağımlılığı

Coca Cola

Bilgisayar bağımlılığı

İlaç

Bilgisayar oyunları bağımlılığı

Nikotin (sigara, sigar, puro)

Biriktirme bağımlılığı

Tatlı

Çok yeme bağımlılığı (tıkınmak) (Obesity)

Uyuşturucu bağımlılığı

Az yeme bağımlılığı (Anorexia)

Uyarıcı bağımlılığı

Bilerek kusma bağımlılığı (Bulimia)

Uyuşturucu ilaçlar (sentetik uyuşturucular)

Yeme ve kusma bağımlılığı (bulimarexia)

Uyarıcı ilaçlar (sentetik uyarıcılar)

İlişki bağımlılığı
İnternet bağımlılığı
İş bağımlılığı (Workoholic)
Kâğıt oyunları bağımlılığı
Kumar bağımlılığı
Okuma bağımlılığı
Oyun bağımlılığı
Ödüllendirilme bağımlılığı
Seks bağımlılığı
Spor bağımlılığı
Aşk ve ilişki bağımlılığı
Otorite bağımlılığı
Medya bağımlılığı
Sosyal medya bağımlılığı

Maddeye bağlı bağımlılık alanına giren bağımlılık çeşitleri şunlardır: Alkol bağımlılığı,
nikotin bağımlılığı (sigara), ilaç, uyuşturucu ilaç bağımlılığı gibi çeşitli maddelere dayalı olan
bağımlılıklar bu sınıfa girer.
Maddeye dayalı bağımlılık (madde bağımlılığı) içerdiği maddeler mutluluk hormonunun
yayılımına yolaçan maddelere, bağımlı olma durumunu ifade eder, ki bu maddeler sıklıkla
alınırsa alışkanlık yaparlar. Bu alışkanlık da sadece bağımlılık yapmakla kalmaz, bu yolla
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özdenetimin yitirilmesine de yol açar.
Belirli bir maddeye bağlı olmayan bağımlılık çeşitleri çoğu zaman bağımlılık olarak
değil, düşkünlük olarak görülür. Öyledir de… Kişinin yaşamını biyolojik, ruhsal ve sosyal
bakımdan zora sokmayacak, bozmayacak ya da altüst etmeyecek düzeyde ise düşkünlük olarak
adlandırılır. Ancak bu düşkünlük kişinin biyolojik, ruhsal ve sosyal bakımdan ona zarar verecek
düzeye gelmişse bağımlılık olarak tanı koymak gerekir. Örneğin, oyun düşkünlüğü olabilir,
ancak bu, oyun bağımlılığına dönüşmemelidir. Kâğıt oyunları düşkünlüğü, alışveriş düşkünlüğü,
çok çalışma düşkünlüğü, internet ve bilgisayar oyunları düşkünlüğü bağımlılık düzeyine
gelmemelidir. Görülüyor ki düşkünlük ile bağımlılık arasında ince bir çizgi bulunmaktadır.
Bu ince çizgi, özellikle, yemek yeme düşkünlüğü (Adipositas), çok yeme ve bilerek
kusma düşkünlüğü (Bulimie) ya da yemek yememe düşkünlüğü (Aneroksia (İng.); Magersucht,
f (Alm.)) ve kumar düşkünlüğü gibi belirli düşkünlüklerin başlamasıyla, eğer önlem alınmazsa,
bağımlılık noktasına hızla gelineceğinin bilinmesi gerekir.
Ama kimi birkaç düşkünlük de olabilir ki düşkün olan kişinin tüm yaşamını ve
sağlığını bozacak bir konu değildir. Örneğin, biriktirme düşkünlüğü. Koleksiyon gibi anlamlı bir
biriktirme değil de ne bulursa biriktirenler ilerde birgün ya çöp ev sahibi biri olarak anılabilirler;
böylece sağlıkları bozulabilir ya da her gördüğünü biriktiriyorsa zaten ruhsal sağlığı bozulmuş
demektir.
Ödüllendirilme bağımlılığı, insanlar arasındaki etkileşimde ödüllendirme sistemi ile ilgili
olan ve alıntı yapılan belirli davranışların ve kazanılan deneyimlerin insanları bağımlı
yapabildiği kanıtlanmıştır. Gerekli gereksiz ödüllendirilen küçük yaştaki çocuklarda buna
düşkünlük ve giderek bağımlılık ortaya çıkabilir. Yaşamda her yaptıklarını beğenilmek,
alkışlanmak, takdir görmek için yapmaya başlarlar. Bu durumda grup içinde abartılı
davranışlar içine girerler. Başka deyişle, yaptıkları her hareketin, söyledikleri her söylemin
beğenilmesini ve bu beğeninin dile getirilmesini beklerler. Beğeni kendilerine yansıtılmıyorsa
anlık da olsa mutsuzluklar içine düşerler.
Maddeye dayalı olmayan bağımlılık herhangi bir ilaç ya da başka bir madde olmadan
ortaya çıkan bağımlılık durumudur. Bu çerçeveye giren bağımlılar herhangi bir maddeyi yeme
ya da içme gereksiniminde değillerdir, tersine, ne olursa olsun, saat kaç olursa olsun yeme ve
içme derdindedirler. Bu tür bağımlılık da denetlenemeyecek, değiştirilemeyecek davranış
biçimi yaratır. Bu bağımlılık da madde bağımlılığı gibi ağır bedensel ve ruhsal sonuçlara
yolaçar. Aynı, madde bağımlılığının yarattığı bağımlılık çeşidinde olduğu gibi, bağımlı, gerçek
bir sarhoşluk durumuna düşer. Endorfin hormonu dağılımına yolaçmasıyla tekrar uyuşturucu bir
kimyasal etki yaratır.
Bağımlılığın mutlaka sağlıklı olmadığını, zararlı olduğunu vurgulayarak, yukarıda
yaptığımız ayrımlamalardan sonra bağımlılığı bir de zararlı ve zararsız bağımlılık diye
ayırmamızı herhalde yanlış anlamazsınız. Zararlı bağımlılık sadece kendisine değil, çevresine,
ailesine, yakınlarına, işyerine… her boyutta zarar verir ve toplum ekonomisine zarar verirken;
zararsız bağımlılığın zararı sadece kişinin kendisinedir. Bunu yüzde yüz bir kesinlikle
söylemiyoruz. Kişi enazından yalnız yaşamıyorsa yakın çevresine yaşatacağı sıkıntılar
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nedeniyle gene de çevresine zarar verecektir. Ancak bu zarar zararlı bağımlılık dediğimiz
bağımlılığın verdiği zarar boyutunda olmayacaktır. Çok yeme ya da yememe bağımlılıkları ile
kâğıt oynama ya da bilgisayar oyunları bağımlılıkları bu kategoriye girebilir.

3.3. Bağımlılığı ve Bağımlılık Çeşitlerini Ortaya Çıkaran Koşullar
Nelerdir?
İnsanda bağımlılığı ortaya çıkaran koşullar çok farklı ve çeşitlidir. Bunlar;
-

kişisel özellikler (personally),

-

bireysel koşullar (individually) (çevreyle ilişkili) ve

-

toplumsal koşullar (societal) (societally) olabilir.

Kişisel nedenler, bağımlılığa düşen, giren kişilerin ya doğuştan gelen özellikleri, ruhsal
durumları ya da çevre koşullarının ruhsal durumlarını olumsuz etkilemesiyle içine düştükleri
bunalımlara yol açan, yani sadece kişiyle ilgili nedenlerdir. Kişisel nedenler, hiçbir çevre
etkilenmesi olmaksızın, örneğin, kişinin ruhsal yapısı ile ilgili olan nedenlerdir. Dışardan
müdahale ya yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Sağlıklı olmayan bir psikolojik yapı insanı
tekbaşına da olsa zararlı etkilere daha kolay sürükleyecektir. Issız bir adada yaşayan bir insan
düşünün. O adada yetişen bir ot çeşidinin onu bağımlı kılacağını ve sağlığını olumsuz
etkileyeceğini bilsin. O otu kullanıp kullanmama konusunda kendibaşınadır. Onu kullanmaya
teşvik eden hiçbir dış etken yoktur. Kullanıyorsa bu kişisel bir karar ve eylemdir.
Bireysel nedenler, kişinin, bağımlılık yapan ilaçları, otları kullanıp kullanmamaya itekleyen
dış etkenlerin etkisinde kalarak karar vermesidir. Örneğin, ekonomik varsıllık ya da yoksulluk
kişiyi uyuşturucu kullanmaya itebilir. Eğitim durumu, içine yaşadığı ortam, örneğin, içkili
barların çok olduğu bir çevrede yaşayan genç içki içmeye kolayla başlayacaktır. Çevresinde
ilaç kullanan gençler bulunan biri tehlike altındadır. Alkolik bir baba ya da anne, çocuğu bu tür
başlangıçlar için daha korumasız da kılabilir, daha dirençli de kılabilir. Bireysel nedenler
ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel nedenlerdir. Kişisel nedenlerle bireysel nedenler zaman
zaman birbirinden kesin çizgilerle ayrılamayabilirler. Psikolojik yapısı zayıf olan bir genç
çevresel etkilere daha açık dururken ruhsal yapısı sağlam bir genç bu tür olumsuzluklara daha
dirençli olabilir, karşı çıkabilir. Ancak çevrenin kültürel, ekonomik, sosyal, kentsel, kırsal vb.
koşulları da kişinin, gencin psikolojik yapısını etkileyecektir. Etkileme, etkilenme ve etkileşme
karşılıklıdır.
Örneğin, kişisel nedenler arasında akla gelebilecek olan kendini ifade edememe, sevgisiz
ortam (sevgi yoksunluğu), amaçsızlık, geleceksizlik, umutsuzluk gibi içine düşülen durumlar
uyuşturucu bağımlılığını tetikler. Ancak, bu kişisel görünümler de bir boyutuyla, aslında,
bireysel nedenlerden kaynaklanır.
Toplumsal nedenler coğrafi, kültürel, kozmopolit, metropolitan, eğitimsel ortamlar ile
marjinal gençlik gruplarının yaşadığı ortamlar olarak düşünülebilir. Bunlar bir ülke içinde
değerlendirilmesi gereken ögeler olduğu için bunlara ulusal ögeler denmelidir. Bir de bunların
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dışında, bir ülkeyi, hatta bir köyü de etkisi altında alan küresel konum vardır. Küresel ögeler ve
küresel etkiler bir köyde bile bağımlılık oranını etkileyecek güce sahip olabilir.
Önce coğrafi ortam. Coğrafi ortam iki farklı ortam olabilir. Bir coğrafi ortam, doğa
olarak, bağımlılık yaratan maddelerin kendiliğinden ürediği ya da yaygın olarak üretildiği bir
ortamdır. Uyuşturucu ya da uyarıcı bitkiler o coğrafi ortamda yetişir. O bölgede o otlardan ilaç
üretilir. O bölgede yaşayan insanlar da o ortamda bu maddelere kolay ulaşabilirler.
İkinci coğrafi ortam, iklim olarak turizme uygun bir coğrafyadır. Turizm gelişmiştir. O
turistik ortama gelen turistler uyuşturucu haplarıyla, eroinleriyle gelirler. Tatil ortamında içerler.
Böyle bir ortamda farklı alkol çeşitleri de bolca tüketilir. Çevreye yayılması kolaylaşır.
Bir başka örnek: Gergin bir yaşam biçimi olan bir coğrafyada uyuşturucu kullanımı
gereksinim olarak kendisini gösterebilir. Kesintisiz bir gerilimin içine bulunan insanlar
uyuşturucudan yardım isteyebilirler.
Kültürel ortam, kişinin kuşaklar boyunca içinde biçimlendiği kültür ve o içinde yaşadığı
kültür ortamı uyuşturucu ya da benzeri bağımlılık yapan maddelere ya yakındır, ya uygundur.
Yani belirli kültürler bağımlılık yapan maddelerin kullanımlarını kolaylaştırabilir,
güçleştirebilir. Belirli kültürlerde belirli ritüeller ilaç ya da ot bağımlılığına zemin hazırlayabilir.
Kozmopolit bir ortam. Turistik ortama benzer (ana farklı) uyuşturucu bağımlılığını
kolaylaştıran bir ortamdır. Kozmopolit çevreler dendiğinde, ulusal özelliklerin zayıfladığı,
dünyanın dört bir yanından, farklı kültürlerden, farklı din ve dillerden, farklı yaşam
biçimlerinde yaşayan insanların birarada yaşadığı ortamlar anlaşılır. Kozmopolit, eski Yunanca
kozmos evren, polites hemşeri sözcüklerinden oluşturulmuş bir bileşik sözcüktür. Yani tüm
evrenin hemşerisi, Dünyanın her tarafından gelenlerin birarada bulunduğu yer, anlamında.
Örneğin büyük bir liman kenti; Almanya’da Hamburg. Böyle bir ortamda, kalabalık ve ancak
birbirlerinden farklı kültürel özellikler taşıyan birçok insanın içiçe yaşadığı ortamlarda
bağımlılık yapan yasak maddelerin satımı ve kullanımı kolaylaşmaktadır.
Metropolitan ortam. Eski Yunanca’da yüksek hemşehrilik ortamı. Büyükşehir. Bu da
kozmopolit ortam olduğu kadar olmasa da kalabalık büyük kentleri anlatan bir kavramdır ve
kentlileşmiş insanların yaşadığı bu ortamlarda yabancılaşma, yalnızlaşma değerleri yaygınlaşır.
Yalnızlaşan ve çevresine yabancılaşan insanlar arasında da madde bağımlılığı ve diğer benzer
bağımlılıklar daha sık görülür.
Eğitim ortamları. Gerek ortaokul, gerek lise, gerek üniversite ortamları uyuşturucu
satıcılarının ticari Pazar olarak en gözde buldukları yerlerdir. Çünkü tüm araştırmalar
uyuşturucu kullanmaya eğilim ya da heves yaşlarının bu yaşlar olduğunu göstermektedir. Hele
öğrencilerden birkaç kişiyi ağlarına düşürebildilerse, eğitim ortamlarında yayılım hızlanabilir. Bu
gerçeği bilen güvenlik güçleri, narkotik birimler okullarda ve çevrelerinde daha yoğun önlem
alırlar ya da aldıkları düşünülmelidir.
Marjinal gençlik grupları. Bu tür gruplar sanayi toplumlarının daha çok aileleri varsıl
gençlerinin heves ettiği uç yaşam biçimleri kültürel değerlerine uygunluk taşır. Bunlar tarihin
belirli dönemlerinde gençler için çekici modeller olarak yayılan grup kültürleri ve uygulama
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modelleridir. Beatles tarzı yaşam biçimi, çiçek çocuklar, barışın çocukları, satanistler vb… gibi
farklı adlarla farklı saplantılar içine giren gruplar içlerine girdikleri maddesel ya da maddesel
olmayan bağımlılıklarıyla kendi içlerinde kendilerine de zarar vermektedirler.
Bu saydıklarımızın yanısıra ulusal koşullar, ekonomik koşullar, siyasal koşullar da
uyuşturucunun yayılımını kolaylaştıran ya da duruma göre kısıtlayan ögeler olabilirler. Örnek
vermek bu kitabın çerçevesi içine girmez, bu nedenle devlet adı vermeden belirtmeliyiz ki, tüm
dünyada belirli devletlerin ekonomik kaygılarla uyuşturucu maddelerin ekilmesine,
üretilmesine, yani dolayısıyla madde bağımlılığını gözyumduğunu biliyoruz. Ülkemizin belirli
bölgelerinde uyuşturucu bitkilerin ekildiği, üretildiği ve yakalandığı haberleri yıllardır çeşitli
gazetelerde yeralmaktadır. PKK terör örgütünün uyuşturucu ticareti yoluyla ekonomik destek
sağladığı ya da sağlamaya çalıştığı da yıllardır dile getirilen haberler arasındadır. Son olarak 15
Ekim 2016 tarihinde gene Lice’de büyük bir uyuşturucu madde operasyonu yapılmış ve
PKK’ya ait birçok farklı silah ve belgenin yanısıra 2,5 ton kubar esrar, 10 bin kök Hint keneviri ele
geçirilmiştir
(http://www.ahaber.com.tr/galeri/turkiye/diyarbakir-licede-buyuk-uyusturucuoperasyonu/14). Bu tür haberler uyuşturucu konusunun ulusal düzeyde ekonomik ve siyasal bir
konu olduğunun göstergeleridir.
Küresel etmenler de ulusal etmenlerle birlikte uyuşturucu bağımlılığında rol
oynamaktadır. Küresel boyutta uyuşturucu üretimi, ticareti, örneğin, Kolombiya’daki uyuşturucu
mafyası ile mücadele modelleri, başarılar, başarısızlıklar Anadolu’ya bir etki bırakmaktadır.
Kamboçya tarlalarındaki kenevir üretimi uluslar arasında dolaşan uyuşturucu paraları nedeniyle
dünya piyasalarını etkilemektedir. Küresel etmenler, yereli de, her gün ve gün gün daha fazla
olarak etki alanı içine almaktadır. Bu küresel hareketler bir ülkedeki uyuşturucu arzını
yükseltmekte, ona bağlı olarak uyuşturucu pazarını etkilemekte, talebi yükseltmektedir. Küreselin
uyuşturucu konusundaki etkisini küresel ve yerel medya da tüm boyutuyla sinerjik olarak
arttırmaktadır.

73

Uygulama Soruları
Sayısı çok fazla olan uygulama sorularından sadece birkaç örnek verelim ve bu
soruların sayısının arttırılması görevini siz sevgili öğrencilere bırakalım. Okudukça
beyinlerinizde soru sayısı artacaktır.
1) Bağımlıları nasıl tanırız?
2) Her madde kullanan bağımlı mıdır?
3) Bağımlılığın temel göstergeleri nelerdir?
4) Düşkün ile bağımlı arasında fark ne kadardır?
5) Bağımlıların, bağımlılık çeşitlerine göre duygusal ve bedensel sağlıkları farklılık
gösterir mi?
6) Bağımlılık hangi ortamlarda daha hızlı yayılır?
7) Hangi koşulları yaratırsak bağımlıların sayısı ile bağımlılığa sürüklenme hızını ve
sayısını düşürürüz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde özetle, genel olarak bağımlılık nedir, çeşitleri ve yayılma ortamı ve
koşullarını öğrendik. Bunlar özet bilgilerdir. Benzer başka yayınları da okuyarak, gözden
geçirerek bu üç ayaklı temel bilgilerimizi genişletmek zorundayız. Bu kitap sadece bir
başlangıçtır. Başlamak da bitirmenin yarısı olduğuna göre önemli bir yol katettiğinizi
söyleyebilirsiniz.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi bağımlıları tanıma konusunda bize doğru bir ipucu
verir?
a) Her bağımlı bağımlı olduğunun bilincindedir.
b) Bağımlı olduklarının bilincinde oldukları gibi bilincinde olmayanlar da olabilir.
c) Daima içedönük ve uyuşmuş gibi bir görünümleri vardır.
d) Tam tersine, sadece saldırgan ve coşkuludurlar.
2) Her madde kullanan bağımlı mıdır?
a) Evet, her madde kullanan bağımlıdır.
b) Hayır, her madde kullanan bağımlı değildir.
3) Bağımlılığın gençlik için ilk dikkat çekme evresi;
a) Erginlik dönemidir.
b) Ergenlik dönemidir.
c) Yeniyetmelik dönemidir.
d) Yetişkin gençlik dönemidir.
4) Düşkün ile bağımlı arasında fark ne kadardır?
a) Düşkün, en ileri hastalık evresidir.
b) Düşkün tedavi gerektiren aşamadır.
c) Düşkün bağımlı düzeyinde tedavi gerektiren bir aşama değildir.
d) Aralarında fark yoktur; aynıdır.
5) Bağımlıların, bağımlılık çeşitlerine göre duygusal ve bedensel sağlıkları farklılık
gösterir mi?
a) Kesinlikle hayır
b) Kesinlikle evet
6) Madde bağımlılığı bağımlılık yapan maddelerin niteliklerine göre kaça ayrılır?
a) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler olarak ikiye.
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b) Sadece uyuşturucu maddeler olarak üçe.
c) Sadece uyarıcı maddeler olarak beşe.
d) Maddeye bağlı ve maddeye bağlı olmayan bağımlılık olarak ikiye.
7) Bağımlılık yapan maddeleri fizik özelliklerine göre çeşitlendirirsek
aşağıdakilerden hangisi doğru seçenek değildir?
a) Katı maddeler
b) Sıvı maddeler
c) Gaz maddeler
d) Aynı anda hem katı hem sıvı olan maddeler
8) Maddeye bağlı ve zihinsel bağımlılıklar dediğimiz zaman aşağıdakilerden
hangisini anlamalıyız?
a) Maddeye bağlı bağımlılık, örneğin, yiyecek maddelerine bağımlı olma durumudur.
b) Zihinsel bağımlılık uyuşturucu maddelere düşünsel olarak bağımlı olma durumudur.
c) Maddeye bağlı bağımlılık bilgisayara sahip olma arzusudur.
d) Zihinsel bağımlılık, madde olarak bağımlılık yapma özelliği olmayan maddelere
ve maddeye bağlı olmayan ögelere karşı olan aşırı düşkünlük ve kullanmadan duramama
durumudur.
9) Bağımlılığı etkileyen ortamlar arasında aşağıdakilerden hangisi mantık silsilesi
içinde yeralmaz.
a) Coğrafi ortam
b) Kişisel özellikler
c) Kültürel ortam
d) Toplumsal ortam
10) Bir kıtada uyuşturucu madde üretiminin yaygınlığı, ekonomik ve siyasal
nedenlerle diğer kıtalarda da madde bağmlılığının yayılmasına etki yapıyorsa bu durum
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha iyi olarak ifade edilir?
a) Bireysel nedenler
b) Sosyal nedenler
c) Marjinal nedenler
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d) Küresel nedenler
Cevaplar
1) b, 2) b, 3) b, 4) c, 5) b, 6) c, 7) d, 8) d, 9) b, 10) d
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4. TÜRKİYE’DE BAĞIMLILIK KONUSUNDA ÖRGÜTLENMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Türkiye’de bağımlılık konusunda örgütlenmeler u bölümün konusudur. Türkiye’de
uyuşturucu konusunda kamusal örgütlenmeler, bu kapsamda, merkezi ve yerel kamusal
örgütlenmeler, sivil toplum örgütlenmeleri, işin sağlık boyutuna dayalı örgütlenmeler; yani,
kamusal ve özel hastaneler, bu kapsamda, AMATEM’ler ve ÇEMATEM’ler, yerel, özel ve
sivil tedavi kuruluşları bu örgütlenmelerin çeşitleridir. Bu örgütlenmeleri okuduktan sonra konu
ile ilgili mevzuata da bu bölümde değineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
üstlendi?
2)

Tarihte ilkkez hangi kurumlar, örgütler madde bağımlılığı konusunda görev

Tarihte bu konuda ilk örgütlenmeler hangileridir?

3)
Türkiye’de bugünkü kamusal örgütlenmelerin konu ile ilgili ağırlıkları hangi
işlevlere yöneliktir?
4)

Bağımlılık tedavisi hangi kurum ve kuruluşlarda yapılır?

5)

Bu alanda özel kuruluşlar da var mı?

6)

Bağımlılık tedasvisinde sivil toplum örgütlerinin yeri neresidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’de
uyuşturucu
konusunda kamusal
örgütlenmeler.

Bağımlılık konusunda
önce yönetsel düzeyde
örgütlenmeleri tanıma.

Merkezi ve yerel olmak
üzere kamusal
örgütlenmeler.
Bağımlılık alanında
sivil toplum örgütleri
ile sivil toplum
kuruluşları.

Bu bölümde öğrenci
toplumsal gelişme
aşamalarına göre yönetimin
gelişme sürecini
öğrenecektir.
Yönetim çarkı altında
kamusal, özel, sivil
örgütlenmeler
tanıtılacaktır.

Türkiye’de bağımlılık
konusunda sağlığa
yönelik örgütlenmeler.
Kamusal ve özel
hastaneler.
AMATEM’ler ve
ÇEMATEM’ler. Yerel,
özel ve sivil tedavi
kuruluşları.

Sağlık boyutundaki tüm
örgütlenmeler hakkında
bilgi alınacaktır.

Türkiye’de
bağımlılık
konusunda mevzuat
(Tüzel
düzenlemeler).

Bağımlılık mevzuatı
örgütlenmelerin işlevlerini
ve hizmetlerini düzenleyen
metinlerdir. Bunların
öğrenilmesi örgütlerin
tanınmasını
kolaylaştıracaktır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İlgili metinler anlayarak
okunmalı ve farklı
kaynaklardan da
yararlanılmalıdır.
Anlaşılması istenen önemli
noktalar boş bir kâğıda altalta
not alınmalıdır.
Sonra bu notlr okunarak kitap
okuması özetlenmelidir.
Başka kitap ve anahtar
sözcüklerle internet
kaynaklarından girerek az
anlaşılan bölümler farklı
yazılardana okunmalıdır.
Aynı bölümleri okuyan
öğrencilerin biraraya gelerek
okudukları bölümü birbirlerine
anlatıp tartışmaları çok yararlı
olur. Bilgileri kalıcılaştırır.
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Anahtar Kavramlar
•

Bağımlılık ve örgütlenme

•

Bağımlılıkla ilgili kurumlar

•

Bağımlılıkla ilgili kuruluşlar

•

Bağımlılıkla ilgili tedavi kuruluşları

•

AMATEM

•

ÇEMATEM

•

UMATEM

•

Bağımlılıkla ilgili sivil toplum örgütleri

•

Bağımlılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları

•

Bağımlılık konusunda mevzuat
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Giriş
Türkiye’de bağımlılık konusunda örgütlenmeler bu bölümün konusudur. Uyuşturucu ve
bu kapsamda uyarıcı bağımlılığı konusunda hem ekim yerlerinin ve suçluların (üreticilerin,
işleyicilerin, depolayıcıların, satıcıların ve perakendecilerin) tespiti, yakalanmaları, tarlaların
uyuşturucu hammaddelerinden temizlenmesi, suçluların cezalandırılmaları, rehabilite
edilmeleri ve yeniden topluma kazandırılmaları da kamu düzeninde gerçekleşen
örgütlenmelerle sağlanır. Türkiye’de İçişleri Bakanlığı kolluk kuvveti görevleriyle, Adalet
Bakanlığı yargılama işleviyle ve bu bakanlıklara ve destekçi diğer bakanlıklara bağlı il
müdürlükleri ve bağlısı kuruluşlar madde bağımlılığı konusundaki örgütlenmelerin bir
boyutudur.
İşin bu yönü de bu kitabın konusudur ama yakın konusu ve ana konusu değildir. Bu
nedenle, bu boyuttaki örgütlenmeleri kısaca tanıtarak, anarak, daha çok sosyal tedavi, sosyal
rehabilitasyon ve iyileştirme kurum ve kuruluşlarını tanıtacağız.
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4.1. Türkiye’de Uyuşturucu Konusunda Kamusal Örgütlenmeler
T.C. Anayasası’nın 58. maddesi, “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için
gerekli tedbirleri alır” biçimindedir. Bu madde başta devlete, sonra ona destek olan özel ve sivil
toplum kuruluşlarına da sorumluluk yükler. Bağımlılık konusundaki ulusal politikalarla
örgütlenmelerin yasal temeli bu anayasa maddesidir.
Türkiye’de uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler, yani madde bağımlılığı konusunda hem
kamusal (resmi) hem yerel, hem sivil hem de özel (ticarî) kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.
Bu nedenle bunları ayrı ayrı ele almamız gerekmektedir. Sadece, özel kuruluşlar olarak ticari nihai
amaçlı sağlık kuruluşlarının bulunduğunu söyleyerek, bunların da ya varsıl ailelerin ya da
sosyal sigortası olan kesimin bağımlılarının gittikleri ya da götürüldüğü yerler olarak kısaca
tanıtalım. Bunlar özel muayenehaneler ile özel hastaneler olabilir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan
kişilerin sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularındaki madde bağımlılığına ilişkin ayakta ve yatarak
tedavi giderleri ise Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmakta olduğunu da bilgi
dağarcığımıza eklemeliyiz. İlerde bu bilgi gerekecektir.

4.1.1. Merkezî Örgütlenmeler
Türkiye’de uyuşturucu konusunda temel olarak birkaç bakanlık temel yükümlülükler
taşımaktadır. Bunlar,
Madde bağımlılığının yarattığı tıbbi hastalıklarla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı,
Madde bağımlılığının yarattığı aile sorunları ve diğer sosyal sorunlarla mücadele
konusunda
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Madde bağımlılığının zararlı sonuçları konusunda çocukluktan başlayarak tüm
yurttaşların daha anaokulundan, ilkokuldan başlayarak bilgilendirilmesi, eğitilmesi konusunda
Milli Eğitim Bakanlığı,
Madde bağımlılığı kapanı içine en kolay düşebilen gençliğin çeşitli programlarla,
projelerle bilgili ve uyanık kılınmaları ve tutulmaları konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Yasak maddelerin alımı, satımı, kullanımı, yurda sokulması, üretimi gibi konularda kara,
hava, deniz polis ve jandarma birlikleriyle kuvuşturma görevi olan İçişleri Bakanlığı,
Madde bağımlılığı nedeniyle polisin görev alanı dışında bulunan kırsalda aynı görevleri
yapmakla yükümlü kara, hava, deniz askeri birliklerinin bağlı olduğu Milli Savunma
Bakanlığı,
Madde bağımlılığına yolaçan ya da madde bağımlılığının yolaçtığı hukuksal sorunlarla
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mücadele konusunda Adalet Bakanlığı,
İthali yasak olan maddelerin yasal kapılardan yasadışı yollarla yurda sokuluşu ya da
çıkarılışı konularında İçişleri Bakanlığıyla uyumlu çalışan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Ülke içinde ekimi, üretimi yasak olan bitkisel maddelerin ekimi, üretimi konusunda İçişleri
ve Milli Savunma bakanlıklarının işbirliği yaptığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır.
Görüldüğü gibi birçok bakanlık konu çerçevesinde çeşitli sorumluluklar taşımaktadır.
Yukarında, bakanlıkları, konunun önem sırasının sağlıkla mı, aile ve sosyal sorunlarla mı,
güvenlik güçleriyle mi, adalet sistemiyle mi… başlanılması gerektiği anlayışını sevgili
öğrencilerimize bırakarak genel bir sıralama yaptık. Herhalde her bakanlık kendi çalışma alanı
içinde kendibaşına, birbirinden bağımsız ve kıyaslanamaz bir önem taşımaktadır.
Bu bakanlıkların dışında Başbakanlığa ya da çeşitli bakanlıklara bağlı birçok kamu kurumu
da sorumluluk ağının içindedir. Örneğin, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu da kendi görev alanları çerçevesinde dolaylı olarak konu ile ilgilidir. Bu tür kurumların
sayıları az değildir.
Ancak herhalde burada özellikle anmamız gereken birkaç kamu örgütlenmesi ayrıca
anılacak önemdedir. Bunlardan biri de T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı. Kısa adı: KOM Daire Başkanlığı. Bu
daire başkanlığı çatısı altında bulunan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme
Merkezi. Kısa adı: TÜBİM.
Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesinin Uygulanması için hazırlanan Ulusal
Uyuşturucu Eylem Planı 2013-1015’te belirtildiği üzere;
Bünyesinde yeralan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Kanunlar Genel Müdürlüğü ile
Adalet Bakanlığı, bünyesinde yeralan Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri
Ofisi Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bünyesinde yeralan
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bünyesinde yeralan
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile
İçişleri Bakanlığı, bünyesinde yeralan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Maliye
Bakanlığı, bünyesinde yeralan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı ile Sağlık
Bakanlığı uyuşturucu ya da uyarıcı zararlı maddeler için arz azaltımı alanında görevli kurumlar
olarak tanıtıldılar (s. 14).
Ayrıca, talep azaltımı alanında görevli kurumlar da
-

önleme alanında görevli kurumlar ile

tedavi ve rehabilitasyon alanında görevli kurumlar olarak iki ayrı alt görevle
devreye alınmışlardır.
Önleme alanında görevli kurumlar olarak kendilerine bağlı adları belirtilmiş genel
müdürlükleriyle aşağıdaki bakanlıklar gösterilmiştir.
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Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik
ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile İçişleri
Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı. Bunların yanısıra idari ve mali
özerkliğe sahip tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı
(RTÜK), bir kamu iktisadi kuruluşu olan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) ile
Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı da önleme alanında görevli kurumlar olarak
görevlendirilmişlerdir (s. 12).
Tedavi ve Rehabilitasyon Alanında Görevli Kurumlar olarak görevlendirilen
bakanlıklar ve diğer kurumlar da şunlardır.
Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğüne bağlı Denetimli Serbestlik Daire
Başkanlığı ile Eğitim İşlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı, ayrıca, Kanunlar Genel Müdürlüğü
ile Adalet Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığını bünyesinde taşıyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile Sağlık Bakanlığı. Bu bakanlıkların
yanısıra özerk tüzel kişiliğe sahip olan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (T.C. Başbakanlık,
2013, s. 21- 23).
Bu her iki alanda görevlendirilmiş belirli kurumlarda sosyal çalışma ve diğer sosyal
meslekler kendi meslek çerçevesi içinde önemli işlevlere sahiptir. Bunları diğer ilgili bölümlerde
göreceğiz.

4.1.2. Yerel Örgütlenmeler
Yerel örgütlenmeler dendiğinde akla ilk olarak belediyeler gelir. Daha sonra büyükşehir
belediyesinin bulunduğu yerlerde görevleri büyükşehir belediyesine olan, büyükşehir belediyesi
olmayan illerde aynı görevleri yapmak göreviyle yükümlü bulunan il özel idareleri de yerel
yönetimlerdendir.
Başında vali bulunan il özel idareleri her ilde oluşturulan Kalkınma Ajansları eliyle
uyuşturucu konusunda projeler yazabilir ve uygulayabilirler. Ya da çocuklarla, gençlerle,
kadınlarla vb. ilgili uyuşturucu bağlamlı projeler yapılabilir. Bu projeler üç aydan üç yıla kadar
farklı sürelerde düzenlenebilir.
Belediyeler de sivil toplum örgütleriyle birlikte Avrupa Birliği kaynaklı Ekonomi
Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) projeleri alarak uyuşturucu konulu projeler
yapabilirler ve yapanların da olduğunu bilmekteyiz. Bunun dışında daha çok büyük
belediyelerin uyuşturucu danışma, ayakta tedavi ve hatta kurumsal bakım çerçeveli hizmetleri
vardır.
Uyuşturucu bağımlılığı konusunda hizmet veren belediye destekli sivil toplum kuruluşları
da, bağımsız sivil toplum örgütleri de sözkonusudur. Bunların en eskisi ve ünlüsü Yeşilay’dır.
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4.1.3. Sivil Toplum Örgütlenmeleri ve Yeşilay
Sivil toplum örgütleri bağımlılık tedavisi alanında Türkiye’de henüz yeterli yetkinlikte
değillerdir. Birkaç örnek sayılabilir. Bunlardan bir tanesi Gaziantep’te Oya Bahadır Yüksel
Özel Eğitim Okulu ve Özel Eğitim Hizmetleri Merkezi’dir.
2007 yılında açılan bu merkez için arsayı Gaziantep Belediyesi vermiş, hayırseverlerin
katkılarıyla bina yapılmış ve Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından desteklenerek işletilmektedir.
120 yatak kapasiteli olan merkezde etüt ve çalışma salonu, iş atölyeleri, yüzme havuzu, hamam,
bilgisayar sınıfı, yönetim odası, yemek salonu, konferans salonu bulunmaktadır. İçinde
amfitiyatro olan yeşillendirilmiş, çiçeklerle bezenmiş büyük bir bahçeye sahip olan kuruluşta
sokak çocukları ve madde bağımlısı olan gençlerle sosyal tedavi ve sosyal uyum çalışmaları
yapılmaktadır. Sosyal sağlığına kavuşan gençler kendileri de isterse meslek eğitimi de
verilmekte ve iş sahibi yapılmaktadır. Ücretlerini belediyeden alan psikiyatr, psikolog ve sosyal
çalışmacısıyla hizmetlerini sürdürmektedir.
Türkiye’de bunun gibi başka örnekler de vardır. Bu kitabın amacı bunları tek tek tanıtmak
değil, bu tür örgütlenmeler hakkında bilgi vermek olduğuna göre örnekleri fazla uzatmak
istemiyoruz.
Yeşilay
Yeşilay, Türkiye’de Cumhuriyet öncesinden kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. 1920
yılında İngiliz işgal güçlerinin Istanbul’da gemilerle getrirdikleri içkileri içmeleri, Istanbul’da
yayılmasını sağlamaya çalışmaları üzerine alkollü içkilerle mücadele için dönemin şeyhülislamı
İbrahim Haydarizade’nin (1863 - 1933), korumasında Ord. Prof. Dr. Dr. Mazhar Osman Uzman
(1884-1951) ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Kurulduğu tarih 5 Mart 1920. Kurulduğu
zaman adı Hilal-i Ahdar idi. Ahdar Arapçada yeşil, hatta, yemyeşil demektir.
Derneğin adı daha sonraları önce, Yeşil Hilal, sonra da Yeşilay olarak değiştirilmiştir.
Yeşilay’ın kurulduğu 1-7 Mart günleri arası her yıl Yeşilay Haftası olarak kutlanır. Bu
hafta alkol ve sigara gibi bağımlılık yapan maddelerin zararları konusunda programlara
yoğunluk verilir.
Yeşilay’ın WEB sayfasında Yeşilay’ın çalışma planına aldığı belli olan beş bağımlılık
türü görülmektedir. Sigara ve tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji
bağımlılığı, kumar bağımlılığı. Bu sıralamaya göre madde bağımlılığı kapsamına uyuşturucu
bağımlılığı alınmaktadır, ki uyuşturucu bağımlılığı menüsü tıklanınca açılan sayfada okunan
yazılardan da madde bağımlılığı kavramından uyuşturucu bağımlılığının kastedildiği
anlaşılmaktadır
(http://www.yesilay.org.tr/documents/file/yesilay/images/bagimliliklamucadele/bagimlilik-dongusu.jpg).
Yeşilay, son zamanlarda gelişen çalışmaları arasında, bir üniversite ile işbirliği
protokolü imzalayarak (Sağlık Bilimleri Fakültesi) bağımlılıkla mücadelede STÖ ile üniversite
işbirliğini güçlendirmiştir. Haberde, 2016 Eylül’ünde imzalanan Bağımlılıkla Mücadelede
İşbirliği Protokolüne Uluslararası Yeşilay Federasyonunun da katıladığı anlaşılmaktadır. Bu
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işbirliği protokolü ile zararlı maddelerle mücadelede sivil toplum ile bilim çalışmalarının
birlikte çalışmasının yolu açılmıştır (http://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/bagimliliklarlamucadelede-federasyon-ve-universite-isbirligi).
Aynı haberde Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın
ifadesine göre Türkiye’den başka 30 ülkede Yeşilay dernekleri kurulmuştur (agy).

4.2. Türkiye’de Bağımlılık Konusunda Sağlığa Yönelik Örgütlenmeler
Bu başlık altında sağlığa yönelik örgütlenmeleri düşünürken lütfen sağlık kavramını
sadece tıbbi boyutta düşünmeyiniz. Sağlığın bir de psikolojik ve sosyal boyutları vardır.
Özellikle bağımlı tedavileri sadece tıbbi müdahalelerle sonuca ulaşamamaktadır. Psikolojik
tedavi ve sosyal tedavi bağımlılık tedavisinde çok önemli bir yer tutmaktadır.

4.2.1. Kamusal ve Özel Hastaneler ve Diğer Tedavi Merkezleri
Kimi hastanelerin psikiyatri klinikleri içinde ya da ruh sağlığı ve hastalıkları hastaneleri
gibi farklı birimlerinde az sayıda da olsa özellikle çocuk bağımlılar ve yetişkin bğımlılar
için ayrılmış yataklar vardır. Ancak eskidenberi olan bu yapılanma giderek yerini çeşitli
hastanelerin bünyesinde açılan AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim
Merkezi), ÇEMATEM (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi) gibi kuruluşlara
bırakmaktadır. Bu da doğru bir gelişmedir. Çünkü bu tür bağımlılıkların tedavi edilmesi çok
özel ve zor bir konudur ve uzmanlaşmış birimlerde yapılması daha uygun olacaktır. Madde
bağımlılığı çok özel tanı konulması gereken, tedavi yöntemleri bağımlıdan bağımlıya
değişebilecek olan bir hastalıktır. Bu nedenle, AMATEM ve ÇEMATEM’ler çok özel tedavi
merkezleridir.
AMATEM ve ÇEMATEM’lerin bulunduğu iller dışında kamuya ait bağımlılığı önleme
merkezleri bulunmamaktadır. Bu illere Valilikler ayaklı tedavi merkezleri açabilirler.
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Özel hastalenerl kapsamında Istanbul Zeytinburnu’nda bulunan Özel Balıklı Rum
Hastanesinde çok uzun zamandanberi varolan Anatolia Klinikleri bağımlılar için açılmış
kliniklerdir. Açık adı Anatolia Madde ve Alkol Bağımlılıkları Klinikleridir. Anatolia Klinikleri
1994 yılında
kurulmuş Türkiye’nin ilk özel klinikleridir (https://tr.wikipedia.org/
wiki/Balıklı_Rum_Hastanesi). Bunlar da bugün AMATEM olarak anılmaktadır.
Balıklı Rum Hastanesinde bu tedavi kliniklerinin sayısı üçtür. Anatolia 1 Bağımlılık
Tedavi Kliniği, Anatolia-2 Psikiyatrik Tedavi Kliniği, Anatolia-3 Alkol Tedavi Kliniği.
Ayrıca, gene Istanbul’da, Ümraniye’de bulunan NP Istanbul Nöropsikiyatri Hastanesi,
Şişli’de Fransız Lape Hastanesi, Kadıköy’de Istanbul Acıbadem Hastanesi de bu alanda öne çıkmış
özel hastanelerdir.

4.2.2. AMATEM’ler ve ÇEMATEM’ler
Türkiye’de uyuşturucu tedavisi temel olarak hastanelerde verilir. Ancak uyuşturucu
tedavisi çok özel bir tedavi biçimi olduğu için diğer hastalarla birlikte aynı bina içinde bu
tedavinin yapılması sadece diğer branşlardan hastalar için değil, uyuşturucu bağımlıları için de
hoş bir ortam yaratmayacaktır. Bu nedenle uyuşturucu bağımlılarına çok özel tedavi biçimleri
uygulayan birimler hastanelere baülı olmakla birlikte ayrı adreslerde kendi bağımsız
uygulamalarını yaparlar.
AMATEM’ler alkolik ve madde bağımlıları için oluşturulmuş yataklı tedavi
kurumlarıdır. Kamu kuruluşları olarak ilk AMATEM 1983 yılında açılan Istanbul Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde bulunan AMATEM’dir. AMATEM’lerin ortalama
10 ile 100 arasında yatak sayıları vardır. Yataklı tedavinin yanısıra ayakta tedavi birimleri de
vardır.
Bugün Türkiye’de 37 AMATEM vardır.
Bunların 29’u AMATEM, 4’ü ÇEMATEM, 3’ü de AYAKTA TEDAVİ MERKEZİ
olarak düzenlenmiştir ve görev vermektedir. Bunların dışında bir de Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine değil, doğrudan üniversite bünyesinde kurulan bir Alkol ve Madde Bağımlılığı
Araştırma ve Uygulama Merkezi (AMBAUM) bulunmaktadır.
Bir başka istatistik de AMATEM’lerin nerelere bağlı olduğuyla ilgilidir. 37 AMATEM’in
22’si Sağlık Bakanlığı hastanelerine bağlı olarak çalışmaktadır. 9’u üniversite hastanelerine
bağlı olarak çalışmaktadır. İkisi gene üniversite bünyesinde ama hastaneye bağlı olmayan bir
AMATEM (Denizli Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi) ile
AMBAUM’dur (Antalya Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve
Uygulama Merkezi).
Altı AMATEM Sağlık Bakanlığına bağlı ruh sağlığı hastaneleri bünyesindedir. Elazığ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
AMATEM. Istanbul, Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi AMATEM. Istanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi AMATEM.Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM. Tokat Ruh
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Sağlığı Hastalıkları Hastanesi AMATEM. Bunun dışında bir de Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh
Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeralan ÇEMATEM’dir.
Bir yerde karşınıza UMATEM adı çıkarsa merak etmeyin diye yazıyoruz. UMATEM
Istanbul Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi bünyesinde uçucu madde kullanan çocuklara yönelik olarak 1995 yılında
açılmış Uçucu Madde Bağımlıları Araştırma ve Tedavi Merkezi adının kısaltılmıştır. 2007 yılında
adı değiştirilerek ÇEMATEM yapılmıştır. Yani, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlıları Tedavi
Merkezi. UMATEM’ler de zaten 18 yaş altı bağınmlılara hizmet veriyordu. Bu UMATEM
Türkiye’de çocuk ve gençler için açılan ilk ÇEMATEM’dir.
İki özel hastane AMATEM’e sahiptir. Özel NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi ile Van
Özel İstanbul Hastanesi.
Üç üniversite hastanesi (İzmir Katip Çelebi, Sakarya Üniversitesi ile Konya Sağlık
Bilimleri Üniversitesi) illerindeki Sağlık Bakanlığı hastaneleriyle ortak çalışma yapmaktadırlar.
Bunlar da AMATEM’leri olan hastanelerdir.
Üç ayakta tedavi merkezinin ikisi üniversiteye, biri Sağlık Bakanlığı Devlet
Hastanesine bağlıdır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ayakta Tedavi Merkezi. Ege Üniversitesi
Rektörlüğü Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
(EGEBAM ) Ayakta Tedavi Merkezi ve Sağlık Bakanlığı Malatya Devlet Hastanesi Hastanesi
Ayakta Tedavi Merkezi.
Listenin tamamı aşağıdadır.
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TÜRKİYE’DEKİ ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI
ARAŞTIRMA, TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZLERİ
MERKEZİN ADI

ADRESİ

T.C.S.B. Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hastanesi AMATEM

Belediye Evleri Mahallesi Turgut
ÖZAL Bulvarı No: 230 Çukurova
ADANA

T.C.S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi AMATEM

90. Sk. Karşısı Serhat Koop-Ostim
ANKARA

ANKARA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Mamak ANKARA

4

ANKARA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi AYAKTA
TEDAVİ MERKEZİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi
Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Gölbaşı ANKARA

5

ANKARA

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM

Hacettepe Mh. ANKARA

6

ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı
Araştırma ve Uygulama Merkezi ( AMBAUM )

Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar
Bulvarı Kampus ANTALYA

7

BURSA

T.C.S.B. Bursa Devlet Hastanesi AMATEM

Santral Mah. Fatih Sultan Mehmet
Cad. Ovaakça Osmangazi BURSA

SIRA

İL

1

ADANA

2

ANKARA

3

8

BURSA

T.C.S.B. Bursa Şevket Yılmaz EAH ÇEMATEM

Kurtuluş Mah. Halide Edip Adıvar
Cad. No: 18 Göçmenkonutları
Görükle Nilüfer/BURSA

9

DENİZLİ

T.C.S.B. Denizli Devlet Hastanesi AMATEM

Murat Dede Mah.Şehit Albay
Karaoğlanoğlu Cad. No:1 DENİZLİ

10

DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi (AMATEM)

Kınıklı Kampüs Kınıklı/DENİZLİ

11

T.C.S.B. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve
DİYARBAKIR Araştırma Hastanesi ÇEMATEM

Şehitlik Mevkisi Diyarbakır Anadolu
Lisesi Karşısı Şehitlik Karokol yanı
Yenişehir DİYARBAKIR

12

EDİRNE

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı Balkan
Yerleşkesi EDİRNE

13

ELAZIĞ

T.C.S.B. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesi AMATEM

Rızaiye Mah. Mehmet Güçlü
Cad.No:71 ELAZIĞ
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Yenidoğan Mh. Şehit Serkan
Özaydın Sokak No:9 ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

T.C.S.B. Eskişehir Devlet Hastanesi AMATEM

GAZİANTEP

T.C.S.B. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi
Yukarı Beylerbeyi Köyü 4. Organize
Ahmet Şireci Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi Sanayi Bölgesi 407. Cad üzeri
(AMATEM)
Şehitkamil/GAZİANTEP

İSTANBUL

T.C.S.B. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Zuhuratbaba Mh. 34147 Bakırköy
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL
AMATEM

17

İSTANBUL

T.C.S.B. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Zuhuratbaba Mh. 34147 Bakırköy
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İSTANBUL
ÇEMATEM

18

İSTANBUL

T.C.S.B. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM

Sinan Ercan Cad. No:29 Kazasker –
Erenköy - Kadıköy İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Çapa Fatih İSTANBUL

14

15

16

19

İSTANBUL

20

İSTANBUL

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Marmara Eğitim Köyü
34857 Maltepe İSTANBUL

21

İSTANBUL

Özel NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi
AMATEM

İnkılap Mah. Siteyolu Cad.No 27
Ümraniye/İSTANBUL

22

İZMİR

T.C.S.B. İzmir Katip Çelebi Ünv. Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM

Basın Sitesi İZMİR

İZMİR

T.C.S.B. Tepeci Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÇEMATEM

Yıldız Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad.
No:42-44 (Buca Kadın Doğum
Hastanesi Bahçesi) Buca/İZMİR

İZMİR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi AMATEM

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Bornova İZMİR

25

İZMİR

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Çocuk ve Ergen
Alkol, Madde Bağımlılığı Araştırma ve
Uygulama Merkezi (EGEBAM) AYAKTA
TEDAVİ MERKEZİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Bornova İZMİR

26

KAYSERİ

T.C.S.B. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AMATEM

Mithatpaşa Mah. Erkilet Bulvarı Ruh
Sağlığı Hastanesi KAYSERİ

27

KONYA

T.C.S.B. ve Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AMATEM

Yazır Mah. Turgut Özal Caddesi No:
14/C Selçuklu KONYA

28

MALATYA

T.C.S.B. Malatya Devlet Hastanesi Hastanesi
AYAKTA TEDAVİ MERKEZİ

Turgut ÖZAL Bulvarı Özalper Mah.
No:4 MALATYA

23

24
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29

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp
Merkezi AMATEM

30

MANİSA

T.C.S.B. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesi AMATEM

Şehitler Mh. 814 Sk. No: 28 Merkez
- MANİSA

31

MERSİN

T.C.S.B. Mersin Devlet Hastanesi AMATEM

Nusratiye Mah. Kuvayi Milliye Cad.
No: 32 33050 / MERSİN

32

SAKARYA T.C.S.B. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi AMATEM

33

SAMSUN

T.C.S.B. Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesi AMATEM

Hastane Mahallesi Leventler Sk.
İlkadım SAMSUN

34

TEKİRDAĞ T.C.S.B. Çorlu Devlet Hastanesi AMATEM

Zafer Mah.Bülent Ecevit Bulvarı
Çorlu 59850 TEKİRDAĞ

35

TOKAT

T.C.S.B. Tokat Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi
AMATEM

Perakende Mah. Gazi Osman Paşa
Bulvarı No:333 TOKAT

36

VAN

T.C.S.B. Van Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi AMATEM

Süphan Mahallesi Hava Yolu Kavşağı
1. Kilometre EDREMİT/VAN

37

VAN

Van Özel İstanbul Hastanesi AMATEM

Urartu Sok. No: 10 VAN

Turgut Özal Tıp Merkezi Elazığ Yolu
15. km. MALATYA

Korucuk Mah. / SAKARYA

Kaynak: http://www.saglik.gov.tr/Hastahaklari/belge/1-39059/amatem-merkezleri.html
AMATEM’lerde alkolik ve madde bağımlılarının tedavilerine yönelik belirli bir tedavi
yöntemi vardır.
1. Aşama: Tedavi olmak isteyen hastalar kendileri başvurmak ve tedavi olma
isteklerini belirtmelidirler.
2. Aşama: Yataklı hastalar için, arındırma aşaması (7-10 gün). Burada tıbbi, yani ilaçla
tedavi yapılır. Bedenin zararlı maddeden arındırılması aşamasıdır. Başka deyişle, yoksunluk
duygusunun ilaçla giderilmesi aşamasıdır.
3. Aşama: Bağımlılık Tedavi Biriminde tedavi (28 gün). Burada sosyal ve ruhsal
tedavi yapılır.
4. Aşama: Haftalık izleme tedavileri (Gerektiği kadar süre). Evlerine dönen hastaların
izlenmesi.
Bu nedenle, AMATEM’lerde tıp hekimleri, bunlar arasında psikiyatristler, psikologlar
ve sosyal çalışmacılar görev almaktadırlar. Bunnların dışında hem tıp alanının, hem sosyal hizmet
alanının kendilerinden vazgeçilemez sosyal yardımcı meslekleri de önemli bir işlev üstlenirler;
üstlenmelidirler.
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4.2.3. Yerel, Özel ve Sivil Tedavi Kuruluşları
Merkezi kamu kurumlarının dışında yeralan bağımlılıkla ilgili kuruluşlar yerel
yönetimlerde bulunan ya da sivil toplum örgütlerine bağlı kuruluşlardır. Bunların sayıları çok
fazla değildir ve AMATEM’ler kadar deneyimli ve kapsamlı değildirler. Bunların dışında özel
hastanelerdeki tedavi birimleri de sayılabilir. Özel hastanelerin bu alanda en donanımlısı ve
kapsamlısı Balıklı Rum Hastanesidir (Bkz: 4.2.1.1.).
Ayrıca, özel tedavi merkezleri olarak, Fenerbahçe’de bulunan Mentha Bağımlılık Danışma
ve Tedavi Merkezi, Şişli’de bulunan BATEM (Bağımlılık Tanı ve Tedavi Merkezi), Koşuyolu
Rehabilitasyon Merkezi, Şişli’de İstanbul Yeniden Sağlık ve Eğitim Merkezi gibi tedavi
merkezleri bulunmaktadır. Özel oldukları için paralı kuruluşlardır.
Yeşilay’ın Yeşilay Danışmanlık Merkezi de (YEDAM) aynı amaca hizmet eden bir sivil
toplum örgütünün danışmanlık merkezi olarak burada mutlaka anılmalıdır. Bu kuruluşun
hizmetleri ücretsizdir.
SAMBA, yani, Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı adıyla bir tedavi
programı oluşturan psikiyatri profesörü Dr. Kültegin Özel (Acıbadem Üniversitesi) madde
bağımlılarının tedavisi için tıbbi tedaviye destek olmak üzere geliştirdiği psikososyal ve
psikoeğitsel programları bakanlıklara ve isteklilere sunarak madde bağımlılarını tedavi edecek
kadroların yetişmesine katkı vermektedir. İyileşme için değişmeyi öneren ve tıbbi tedaviyle
bütünleşen psikolojik, sosyal, eğitsel eğitim yöntemleri sunan Ögel’in programı hakkında bilgi
almak için, bkz. http://www.ogelk.net .

4.3. Türkiye’de Bağımlılık Konusunda Mevzuat
Türkiye’de uyuşturucu ya da uyarıcı etki yapan ilaçlar konusunda çeşitli mevzuat vardır.
Bunlar yasa (kanun) olabileceği gibi KHK (Kanun Hükmünde Kararname), tüzük, yönetmelik,
bakanlar kurulu kararı ya da genelge olabilir.
Uyuşturucu maddelerle ilgili ve bugün halen yürürlükte olan en eski kanun, 2313 Sayılı ve
1933 tarihli “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun”dur. (Murakabe (Ar.),
denetleme (Tr.) demektir.)
Madde 1 – Tıbbi afyon ile müstahzaratının ve morfin ve bütün milhlerinin ve morfinin
uzvi hamızlarla veya küul cezriyle birleşmesinden mütehassıl bütün eterlerinin ve bunların
milhlerinin ve koka yaprağı, ham kokain ve kokain ekgonin ve tropokokain ile bütün milhlerinin
ve yüzde 0,20 gramdan fazla morfin ve milhlerini ve yüzde 0,10 gramdan fazla kokain ve
milhlerini muhtevi bütün müstahzarların ve ökodal (Eugodal), dikodit (Dicodide) ve Dilodit
(Diloudide), Asedikon (Acedicone) ve bunların terkibi kimyevisinde bulunan maddelerde
bütün müstahzarlarının ithal, ihraç ve memleket içersindeki satışı Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekaletinin murakabesine tabidir (1)
Bu maddenin Türkçe karşılığı şudur:
“Tıp alanında kullanılan afyon ve afyon ile yapılan ilaçların ve morfin ve bütün tuzlarının
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ve morfinin bedensel asitlerle ya da alkol köküyle birleşmesinden oluşan bütün eterlerin (sıvı) ve
bunların tuzlarının ve koka yaprağı, ham kokain ve kokain ekgonin (ecgonin) ve tropokokain ile
bütün tuzlarının ve yüzde 0,20 gramdan fazla morfin ve tuzlarını ve yüzde 0,10 gramdan fazla
kokain ve tuzlarını içeren bütün üretilen ilaçların ve ökodal (Eugodal), dikodit (Dicodide) ve
Dilodit (Diloudide), Asedikon (Acedicone) ve bunların kimyasal bileşiminde bulunan
maddelerde bütün ilaçların ithal, ihraç ve memleket içersindeki satışı Sağlık Bakanlığının
denetimine bağlıdır.” (1988 yılında 19783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 88/12773 sayılı
Kararname ile Fenetyline isimli kimyasal madde ve tuzlar ile bu maddeleri içeren ilaçlar da
aynı kapama alınmıştır.)
Burada ayrı ayrı açıklamanın kitabın hedefine ve içeriğine uygun olmadığı için
yukarıdaki satırlarda okuduğunuz yabancı adlarının gene yasada Türkçe yazım biçimiyle
kullanıldığı yabancı sözcükler belirli ilaçların ne olduğu yazılmamıştır. Hepsi uyuşturucu etkisi
yapan farklı ilaç adları ve çeşitleridir.
Yasanın bu maddesi ile afyon, morfin ve kokain kökenli her türlü ilacın ithal, ihraç ve
satışı Bakanlık denetimine alınmıştır.
1933 tarihli yasanın birçok maddesi ileriki yıllarda yapılan değişiklik ve eklemelerle
güncelleştirilmiştir.
1982 yılında bu yasanın 21. Maddesine göre “2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” çıkarılmıştır.
Yönetmelik, 1. Maddesinde (Amaç ve Kapsam) belirtildiği üzere; “[…] kanun kapsamında
olup da imali, ithali, ihracı, satılması, devri, bulundurulması, kullanılması, tedariki suç teşkil
eden uyuşturucu madde ve müstahzarlardan gerek analiz için, gerekse hükmün kesinleşmesine
kadar saklanmak üzere örnek alınması, tahlil için gönderilmesi, uyuşturucu maddenin zaptı ve
imhası, uyuşturucu madde örneğinin hükmün kesinleşmesine kadar saklanması, imhada hazır
bulunacak heyetin kuruluşu, imhanın ne şekilde yapılacağı ve teslim usulü ile ilgili hususları
düzenler.”
Yönetmeliğe göre, suç eşyasını zapta yetkili olanlar, “Zabıta ile görevlerini ifa sırasında
veya görevleri gereği olarak; Gümrük ve Tekel memurları, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
müfettiş ve müdürleri, hükümet tabipleri, sağlık ocağı tabipleri, hudut ve sahiller sağlık teşkilâtı
memurları”dır.
Yönetmelik, ileriki maddelerinde, suç eşyasının ele geçirilmesinde tutanak tutulması,
örnekler alınması, laboratuvarlara gönderilecek kolilerin kapanması, uyuşturucu madde ve
numunelerin muhafazası, müsaderesine karar verilen maddeler, uyuşturucu madde, müstahzarlar
ve diğer suç eşyalarının gönderilmesi, imha heyetinin kuruluş, görev ve çalışma usulleri gibi
konuları düzenlemektedir.
İmha heyeti, 18. Maddeye göre, “Valinin görevlendireceği yetkilinin başkanlığında; İl
Jandarma Alay Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğünün görevlendirecekleri birer yetkili, İl
Sağlık Müdürünün görevlendireceği bir tabip, varsa Toprak Mahsulleri Ofisinin
görevlendireceği bir yetkiliden oluşur.”
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Yönetmeliğin son maddesi yünetmelik hükümlerini hangi kurumların yürüteceğini
belirlemiştir: “Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıkları yürütür.”
2013 yılında çıkarılan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği de
bağımlıların tedavilerinin nasıl olacağını düzenlemektedir. 7.5.1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun 3. Maddesi ile 9. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve
11.10.2011 Tarihli ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. 40. ve 47. maddelerine dayandırılan yönetmeliğin
amacı belirleyen 1. Maddesi şöyle düzenlenmiştir:
“Bu Yönetmeliğin amacı; madde bağımlılarının ayakta veya yatarak tıbbi ve psikososyal tedavileri ile tıbbi rehabilitasyonlarının yapıldığı merkezlerin açılması, işleyişi,
denetlenmesi ve kapatılması ile merkezde çalışacak sağlık personelinin tespiti ve
sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”
Kapsam ise 2. Maddede belirtilmiştir: “Bu Yönetmelik, kamu ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarına ait yataklı sağlık tesisleri bünyesinde açılan ayakta veya yatarak hizmet veren
madde bağımlılığı tedavi merkezlerini ve buralarda görev yapacak personeli kapsar.”
Yönetmelik, 5. Maddesinde madde bağımlılığı konusunda bilim
oluşturulmasını düzenlemiştir. Bilim komisyonunun görevleri şöyle belirlenmiştir:

komisyonu

“a) Madde bağımlılığı tedavisinin gelişimini izleyerek, Bakanlıkça belirlenecek ulusal
stratejiler konusunda görüş bildirmek.
“b) Madde bağımlılığı tedavi usûlleri ile ilgili tanı ve tedavi protokollerini oluşturmak
ve gerektiğinde güncellemesi konusunda görüş bildirmek.
“c) Bakanlığın talebi üzerine merkezlerin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek,
gerektiğinde merkezleri yerinde incelemek ve alınması gereken tedbirler konusunda görüş
bildirmek.
“ç) Madde bağımlılığı konusunda eğitim verecek merkezleri ve eğitimin kapsamını
belirlemek. “d) Bakanlıkça belirlenecek diğer konularda görüş bildirmek.” (Madde 7).
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bilim komisyonu bakanlığın uyuşturucu
konusundaki uygulamalarına bilimsel veriler sağlayacak, bilimsel temelleri oluşturacak ve
önerilerde bulunacak bir komisyondur.
Ayrıca, yönetmelik, üçüncü bölümde yataklı ve ayakta tedavi merkezlerinin nasıl
kurulacağını (Md. 8), izinlerin nereden alınacağını (Md. 10-11), dördüncü bölümde yataklı
tedavi merkezlerinin sahip olması gereken fiziki koşulları, yani, hasta odaları, özellikli bakım
ve tedavi odası, poliklinik ve görüşme odası, çok amaçlı grup terapi alanı ve diğer alanların nasıl
olması gerektiğini (Md. 12-17), beşinci bölümde ayakta tedavi merkezlerinde bulundurulması
gereken bölümleri, yani, poliklinik ve görüşme odası ile çok amaçlı grup terapi alanını (Md. 2021) düzenlemiştir.
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Bu kuruluşlarda, yani, tedavi merkezlerinde bu konuda eğitim almış sertifikalı personel
çalışır (Md. 18). Sertifikalı personel genel üniversite diplomasının yetmediğini gösterir. Buna
ek olarak, bağımlılık konusunda özel bir eğitimden geçmiş ve başarıyla sonlandırarak sertifika
almış kimseler çalışmaktadır. Bu sertifikalı eğitimin de Sağlık Bakanlığının özel izniyle nerelerde
yapılacağı aynı yönetmelikte belirtilmiştir.
Yönetmeliğin Ek-1. Maddesinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş madde
bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaç ve madde listesi verilmekte, bunlar dışında
ruhsatlandırılmış veya ruhsatlandırılacak bağımlılık tedavisi endikasyonu olan ve bağımlılık
yapıcı gücü olan ilaçların Bakanlık kararı ile bu listeye ekleneceği belirtilmiştir.
Yataklı tedavi merkezlerinde çalışan personelin unvan ve asgari sayıları da
yönetmelikte verilmekte; yatak sayıları 10-19, 20-39, 40-59, 60 ve üzeri yataklı olabileceği
belirtilmektedir. Bu dört farklı büyüklükteki tedavi kuruluşlarında da sırasıyla 1, 2, 3, 4 kişi olmak
üzere uzman tabip (ruh sağlığı ve hastalıkları), psikolog (tercihen madde bağımlılığı tedavisi kursu
görmüş), 1, 1, 2, 2 sosyal çalışmacı, 6, 8, 10, 12 hemşire/sağlık memuru (tercihen madde
bağımlılığı tedavisi kursu görmüş) görevlendirilmiştir.
Değerli öğrencilerimizin daha ayrıntılı bilgi almak için internetten ulaşacakları adıgeçen
yönetmelikleri gözden geçirmeleri kendi yararlarına olacaktır.
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Öğrencilerimiz için gündelik bir konuda bilgilenmeleri için son olarak Tütün
Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmeliği tanıtmak istiyoruz. Bilindiği gibi
tütün ve sigara bağımlılığı da bir madde bağımlılığı çeşididir. Bunun için çıkarılan yönetmelikte
(2011) sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan zararlı olan tütün ve tütün ürünleri hakkında halkın
bilinçlendirildiği, tütün bağımlılarının modern tıbbın bir gereği olarak tedavi ve eğitimlerinin
yapıldığı, tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerinin tesis, hizmet, personel kıstas ve
standartlarının tespit edilmesine, bunların açılmalarına, faaliyetlerine ve denetlenmelerine ilişkin
usul ve esaslar düzenlenmiştir (Md. 1). 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 4. Maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359
sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3. Maddesi ve 9. Maddesinin (c) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Yönetmelikten anlaşılıyor ki, tütün bağımlılarının tedavisi için Madde Bağımlılığı
Tedavi Merkezleri Yönetmeliğine göre açılan yataklı ve ayakta tedavi kuruluşlarının içine özel
“birimler” açılması uygun bulunmuştur. Çünkü 4/1(b) maddesinde Birim; “Tütün bağımlılarına
yönelik ilaçla, ilaçsız veya her iki usulle de yapılan, bilimsel kanıta dayalı ve Bakanlık
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tarafından kabul edilen tedavi ve eğitim usullerinin uygulandığı kamu ve özel sağlık kurum ve
kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren birimleri” ifade etmektedir.
Bu birimlere çalışacak olanlar da Sağlık Bakanlığı tarafından “…tütün bağımlılığı
tedavisi eğitimi programı sonunda verilen katılımcı belgesi”ni almış olmalıdırlar (Md. 4/1(ç).
Bu, başka alanlarda adı geçen sertifika ile eşdeğerde bir belgedir.
Sağlık Bakanlığı, bu yönetmelikle, tütün bağımlılığı tedavisinde yeni uygulama
modellerinin geliştirilmesi için “Tütün Bağımlılığı Tedavi Usulleri Bilim Komisyonu”
oluşturmuştur. Komisyon, “…tütün bağımlılığı tedavisi ve eğitimindeki uygulamalara yönelik
bilimsel nitelikli tavsiye kararları almak üzere” kurulmuştur. Komisyon, Bakanlık Müsteşarı
veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü ve Kanserle
Savaş Dairesi Başkanı veya görevlendirecekleri bir yardımcıları, Tıp Fakültelerinin Halk
Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardan iki
halk sağlığı uzmanı, Tıp Fakültelerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden veya Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardan iki ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Tıp
Fakültelerinin Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı kurum ve
kuruluşlardan iki farmakoloji uzmanı, Tıp Fakültelerinin Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardan iki göğüs hastalıkları uzmanı,
Tıp Fakültelerinin Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı
kurum ve kuruluşlardan iki aile hekimliği uzmanı olmak üzere toplam onbeş kişiden
oluşmaktadır (Md. 5).
Komisyonun çalışma usul ve esasları yönetmelikte belirtilmiştir (Md. 6). 7. Maddede
de komisyonun görevleri sıralanmıştır:
“a) Ülke genelinde tütün bağımlılığı tedavisinin gelişimini izleyerek, alınacak tedbirler
ve belirlenecek ulusal stratejiler konusunda Bakanlığa görüş bildirmek.
“b) Bakanlığın talebi üzerine birimleri yerinde incelemek ve değerlendirmek.
“c) Tütün bağımlılığı tedavi usulleri ile ilgili tanı ve tedavi protokollerinin hazırlanmasına
ve gerektiğinde güncellenmesine katkıda bulunmak.
“ç) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça belirlenecek konularda görüş bildirmek.”
Görüldüğü gibi, komisyonun görevleri, tütün bağımlılığıyla ilgili durum saptaması, tedavi,
bilgi toplama ve politika oluşturulmasına katkı gibi oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
Yönetmeliğin 3. Bölümünde, tütün bağımlılığı tedavisi yöntemleri olarak psikososyal ve
farmakolojik (ilaçbilim, ecza bilimi) tedavi olarak iki temel tedavi modeli seçilmiştir. (Md. 8).
a)

Psikososyal tedaviler:

1) Uygulamalı danışmanlık hizmetleri (problem çözme, beceri geliştirme eğitimleri).
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2) Tedavinin bir parçası olarak sosyal destek.
3) Tedavi dışında sosyal destek.
4) Motivasyonel görüşme.
5) Bilişsel-davranışçı terapi.
6) Diğer davranışsal tedaviler.
b)

Farmakolojik tedaviler:

1) Nikotin replasman tedavileri; nikotin sakızı, nikotin bandı, nikotin inhaler, nikotin
nasal sprey, nikotin pastili.
2) Vareniklin.
3) Bupropion hidroklorür.
Yukarıdaki üç maddede geçen tıbbi terimler tütün bağımlılığından arındırmaya yardımcı
olan ilaçların adlarıdır.
Yönetmeliğin en değerli bölümlerinden birinde “Yeni tedavi usulleri uygulamak ve bu
usullerde kullanılabilecek yeni ürünler ile ilgili görüş bildirmek isteyenler; her türlü bilimsel
doküman, bilgi ve belgeleriyle ilgili mevzuat çerçevesinde müracaatlarını Bakanlığa yaparlar.”
(Md. 8/2) denilerek Bakanlığın yeni ortaya çıkan, bir başkası tarafından önerilen yeni tedavi
yöntemlerine de açık olunduğunun belirtilmesidir. Örneğin, ilgi duyan sosyal çalışmacılar ya da
sosyal yardımcılar sosyal destek ya da sosyopsikal çalışma ya da başka bir terim altında yeni bir
sosyal tedavi yöntemi geliştirdikleri takdirde bakanlığa sunabilir ve kabul edildiği takdirde sadece
bağımlılara değil, sosyal çalışma mesleğine de büyük bir katkı yapmış olur.
Yönetmeliğin 9. Maddesinde tütün bağımlılarını tedavi merkezleri (birim), özel veya
kamuya ait sağlık kurum veya kuruluşları bünyesinde, gerekli asgari standart donanım ve
personel ile kurulduğu yeralmaktadır. Diğer maddeler de birimlerin kurulması ile ilgili başvuru
ve ön izin ile personel, kurulma kuralları ve çalışma usul (yöntem) ve esasları (temelleri) ile
ilgilidir. Diğer ilgili yönetmeliklere olduğu gibi Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri
Hakkında Yönetmeliğin hükümleri de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür.
Mevzuat, bağımlılık konusunda meslekî çalışma yapmak isteyen ister lisans ister
önlisans düzeyinde öğretim görmüş her sosyal meslek elemanı için özellikle bilinmesi gereken
bir temeldir. İlgili mevzuatı iyice okuyup öğrenmemiş bir meslek elemanının sadece meslek
elemanı temelsiz ve bilinçsiz olacağı gibi sık sık hatalarla da eksikli olur. Bu nedenle bu alanda
çalışan bir meslek elemanı meslekî kuramsal bilgileri, ek sosyal bilim bilgileri ve uygulama
bilgilerini öğrenmesi gerektiği kadar ilgili mevzuatı da iyice öğrenmiş olmalıdır.
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Uygulama Soruları
1)
Kitabınızda Türkiye’de uyuşturucu konusunda kamusal örgütlenmelerle hangi
kurumlar kastedilmektedir?
2)
Bağımlılık konusunda kamusal örgütlenmeler kaça ayrılır? Merkezi ve yerel
örgütlenmeler arasında ne fark vardır?
3)
AMATEM VE ÇEMATEM’ler hangi amaçla kurulmuş kuruluşlardır? Açık
adlarını öğrendiniz mi? Bir kâğıda yazar mısınız? AMATEM VE ÇEMATEM’lerin yanında
UMATEM’in farkı ne idi?
4)
Kamusal ve özel bağımlılık tedavi kuruluşları arasındaki size göre en temel farklar
neler olabilir? Lütfen bir kâğıda yazınız.
5)
Türkiye’de bağımlılık konusunda temel yasaların çerçevesi nasıl çizilmiştir?
Mevzuatla hangi uygulamalar düzenlenmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Türkiye’de madde bağımlılığı konusunda, en üst kamusal kurumlar olan
ilgili bakanlıklardan başlayarak hizmetleri düzenleyen birimler ile tıbbi ve sosyal tedavi ve
rahabilitasyon hizmeti veren kuruluşları tanıdık; öğrendik. Bunun yanısıra konu ile ilgili
mevzuatı genel hatlarıyla tanımaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
1)
Kitapta Türkiye’de uyuşturucu konusunda kamusal örgütlenmeler denilerek hangi
kurumlar kastedilmektedir?
a)

Merkezi ve yerel kamu kurumları

b)

Sadece merkezi kurumlar

c)

Sadece yerel kurumlar

d)

Merkezi, yerel ve sivil kurum ve kuruluşlar

2)

Bağımlılık konusunda kamusal örgütlenmeler kaça ayrılır?

a)

Üçe: Merkezi, yerel ve sivil toplum örgütleri.

b)

İkiye: Merkezi ve yerel örgütlenmeler.

c)

İkiye: STÖ ve STK’lar.

d)

İkiye: Sivil ve özel kuruluşlar.

3)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında
olan kişilerin sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularındaki madde bağımlılığına ilişkin ayakta ve
yatarak tedavi giderleri ise aşağıdaki kurumlardan hangisi eliyle karşılanmaktadır?
a)

Sağlık Bakanlığı eliyle

b)

Sosyal Güvenlik Kurumu eliyle

c)

Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü eliyle

d)

Özel sigorta kuruluşları eliyle

4)
Madde bağımlılığının yarattığı aile ve sosyal sorunlarla mücadele konusunda . . . .
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . görevlidir.
5)
Yasak maddelerin alımı, satımı, kullanımı, yurda sokulması, üretimi gibi
konularda kara, hava, deniz polis birlikleriyle kuvuşturma görevi olan bakanlık
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

b)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

c)

Adalet Bakanlığı

d)

İçişleri Bakanlığı
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6)

Kimi bakanlıkların talep azaltımı görevleri ile ne kastedilmektedir?

a)

Sadece önleme görevleri kastedilmektedir.

b)

Sadece tedavi ve rehabilitasyon görevleri kastedilmektedir.

c)

Sadece tedavi görevleri kastedilmektedir.

d)

Önleme, tedavi ve rehabilitasyon görevleri kastedilmektedir.

7)
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) hangi
daire başkanlığı çatısı altında yapılandırılmıştır?
a)

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM).

b)

İçişleri Bakanlığı çatısı altında, doğrudan Bakana bağlı.

c)

Sahil ve Güvenlik Muhafaza

d)

Sağlık Bakanlığı Araştırma, Planlama, Koordinasyon Daire Başkanlığı (APK).

8)

Yeşilay nasıl bir örgütlenme modeline sahiptir?

a)

Merkezi kamu kurumu

b)

Yerel örgütlenme modeli

c)

Kızılay’a bağlı bir kuruluş

d)

Sivil toplum örgütü

9)
Aşağıdaki bağımlılık tedavi merkezlerinden hangisi daha önce kurulmuş olup
daha sonra dönüştürülerek ortadan kaldırılmış olup bugün örneği yoktur?
a)

ÇEMATEM

b)

AMATEM

c)

UMATEM

d)

KOMATEM

10)
2313 Sayılı ve 1933 tarihli “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında
Kanun”un doğru özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Uyuşturucu maddelerle ilgili ve bugün halen yürürlükte olan en eski kanundur.

b)

Uyuşturucu maddelerle ilgili ve bugün yürürlükten kaldırılmış bir kanundur.

c)

Uyuşturucu maddelerin murakabesi ile ilgili eski bir kanundur.

d)

1933 yılından beri üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamış tek kanundur.
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Cevaplar
1) a, 2) b, 3) b, 4) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5) d, 6) d, 7) a, 8) d,
9) c, 10) a
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5. MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL ÇALIŞMA MESLEĞİ
ARASINDAKİ KURAM VE UYGULAMA İLİŞKİSİ

107

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Artık diğer derslerinizden biliyorsunuz. Üniversite’de meslek öğreniminin iki temel boyutu
var. Kuram (teori) ve uygulama (pratik yapma). Kuramsız uygulama zanaatten öteye geçemez.
Uygulamasız kuram da boş ve anlamsızdır. Düşünün birçok şey biliyorsunuz ve hiçbir işe
yaramıyor. Uygulamaya aktarılmayan kuram hiçbir anlam taşımaz. Madde bağımlılığı
konusunun da hem kuramsal boyutu var, hem uygulama boyutu. Sosyal çalışma ve diğer destek
mesleklerinin hepsi için geçerlidir bu. Hem bilgiler ile donanmalısınız hem bu bilgileri
uygulamaya aktarabilmelisiniz. Meslek kuram ve uygulama boyutlarının eleleliğinden oluşan bir
bütünlüktür. İşte bu beşince bölümde bu birlikteliği, madde bağımlılığı ve tedavisi konusunda
kuram ve uygulama arasındaki ilişkileri konuşacağız. Hazır mısınız?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Madde bağımlılığı konusunda ne yapılması gerektiği nasıl üretilebilir?

2)

Türkiye’de sosyal çalışma bağımlılık konusunda kendi bilgilerini üretebiliyor mu?

3)
mudur?

Bağımlılık konusu diğer ilgili mesleklerle birlikte sosyal çalışmanın da konusu

4)

Sosyal çalışma ve bu alanda çalışan diğer meslekler ne yapmalıdır?

5)

Neden böyle yapmalıdır?

6)

Nerede yapılmalıdır?

7)

Ve en önemli soru: Nasıl yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’de sosyal
çalışma bağımlılık
konusunda kendi
bilgilerini üretmelidir

Öğrenci, mesleklerin
kendi bilgilerini kendi
toplumsal özellik, konum,
ilişkiler ve koşullarından
türetilmesi gerektiğini
öğrenmiş olacaktır.

Bağımlılık konusu diğer
ilgili mesleklerle birlikte
sosyal çalışmanın da
konusudur

Öğrencide sosyal çalışma ve
sosyal hizmet alanlarında
görev üstlenen diğer sosyal
ve destek mesleklerin bu
nokta üzerinde anlaşmaya
varmış olmaları anlayışı
gelişecektir.

Ne, neden, nerede,
nasıl yapılmalıdır?

Bu bölümler okunduğunda
uygulamanın hazırlık aşaması
her boyutuyla düşünce
ufkuna yansıyacaktır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Öğrenci, bu kazanımları sadece
okuyarak ve hele hele
ezberleyerek kesinlikle
sağlayamayacağını bilmelidir.
Çünkü ezber bilgiyle uygalama
yapılamaz.
Okuma ve anlamanın yanında
notlar alarak düşünmeli,
bilgilerin nedenlerini, oluşların
kökenlerini ve gerekçelerini
sorgulamalıdır.
Kuramsal bilgiler ile uygulama
arasındaki bağı kendisini
zorlamacasına da olsa
kavramaya çalışmalı ve ortaya
çıkartmaya çalışmalıdır. Bunun
için bir yapılması gereken de
kuram uygulama ilişkisinin nasıl
olacağını, kuramsal bilgilerin
uygulamaya nasıl aktarılacağını
arkadaşlarıyla ve uygulama
yapanlarla tartışmaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Kuram

•

Uygulama

•

Gerçeklik

•

Bağımlılık

•

Bilgi
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Giriş
Önce birinci ilişkiyi zihnimizde oturtmalıyız. Meslekte kuram ve uygulama ilişkisi. Çünkü
bu ilişkinin bütünlüğü her meslekte ve sosyal çalışma mesleğinin her alanında kaçınılmaz
gereklilik ve önemdedir.
Sonra ikinci ilişkiyi zihnimizde oturtmalıyız. O da, sosyal çalışma mesleğinin madde
bağımlılığı alanındaki bilgileri ile uygulamaları arasındaki ilişkidir. Çünkü her mesleğin her
farklı alanda kuram uygulama arasındaki ilişki değişkendir. Bir alanda bu ilişki kolay kurulurken
bir başka alanda güç olabilir.
Hemen soruyorsunuz. Madde bağımlılığı alanında bu ilişki, kuram uygulama arasındaki
ilişki, güç mü kurulabilir, kolay mı? Bunun yanıtını ben bilemem. Çünkü bunun yanıtı,
madde bağımlılığı konusunda gerekli olan bilgileri ne kadar kavrayarak ve içselleştirmiş olarak
aldığınıza ve uygulamayı ne kadar bu bilgileri kullanarak yapmaya başladığınıza, yani bilgi
(kuram) ve becerinize (uygulama), yani size bağlıdır.
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5.1. Ne Yapılması Gerektiği Somut Gerçeklikten Üretilmelidir
Önlisans ve lisans öğretimlerinde iki türlü kaynak bulunmaktadır. Biri daha çok çeviriye
dayalı yabancı bilgilerden oluşan kaynaklar, diğeri o mesleğin uygulanacağı toplumun temel
gerçeklerine dayalı bilgilerden oluşan kaynaklar. Bu iki tür kaynağın ikisi de önemlidir. Temel
evrensel değer taşıyan genel bilgiler her toplumda geçerli olabilir.
Oysa özellikle sosyal meslekler için sözkonusu olan bir durum vardır. Yabancı
toplumlarda farklı ekonomik, toplumsal, kültürel ortamlarda üretilmiş bilgiler her zaman her
yerde geçerli olamamaktadır. Çünkü insan yapısı sadece biyolojik yapıdan oluşmamakta,
ekonomik, toplumsal ve kültürel farklılıklar insanların etkilenimlerini, düşünce ve anlayış
yapılarını, algılarını ve bunlara bağlı olarak, dolayısıyla bakışlarını değiştirmektedir. Bu nedenle,
özellikle sosyal konularda çözüm üretirken genel evrensel bilgiler dikkate alınmakla ve
değerlendirilmekle birlikte, uygulama için ağırlık o ülkenin coğrafyasından, ekonomisinden,
toplumsal ve kültürel yapısından oluşan değerlerine dikkat edilerek üretilmelidir. Sadece birey
değil, aile, arkadaşlık yapılanmaları ve onları biçimleyen din gibi kurumlar ve bu kurumların
oluşturduğu değerler farklı ülkelerde farklı sonuçlar çıkarır.
Bir topluma uyan bir yaklaşım bir başka toplumda işlemeyebilir. O düşünceyi,
uygulamayı, yöntemi, buna uygun olmayan, işlemeyen toplumda savunmak sanki mesleğin
uygulanamaması konusunda direnmek demektir.
Elinizdeki kitap uygulama kitabıdır. Türkiye’de bağımlılıklara kapılanlar bu bağımlılığa
hangi koşullarda, neden ve nasıl başlıyorlar, neden bırakamıyorlar gibi soruların yanıtlarının
ortaya konulduğu bir kitaptır. Bunun yanısıra bağımlıların hangi yöntemlerle, hangi süreçlerde
sosyal bakımdan iyileştirilebilecekleri konusunda evrensel ve yerel uygulama önerileri
getirmektedir. Bu kitabın temel hedefi, bağımlılık konusunda,
-

koruma,

-

önleme,

-

vazgeçirme,

-

tedavi,

-

rehabilitasyon,

-

bakım,

-

izleme ve

-

yakın uzak çevresiyle çalışma

süreçlerinde sosyal çalışmacıların neler yapması gerektiğinin Türkiye’nin somut
gerçeklerinden ortaya çıkarılarak ortaya konmasıdır.
Uygulama öyle bir süreçtir ki, yukarıda söylediğimiz gibi sadece ulusal ve toplumsal
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farklılıkların değil kişiden kişiye göre bile farklı uygulamalar gerekebilir. Genelden özele doğru
gidersek;
-

her tarihsel dönemde,

-

her coğrafyada,

-

her toplumsal yapıda,

-

her sosyal ilişki biçiminde,

-

Her farklı aile yapısında,

-

her gündelik zamanda,

-

her farklı ortamda,

-

her kişiliğe

uygulama yöntem ve tekniklerinde az ya da çok farklılık, değişiklik olacaktır, olmalıdır.
Uygulama her koşulda, her zaman, herkese verilen bir tablet aspirin değil, kişinin;
-

coğrafî,

-

kültürel,

-

ekonomik,

-

tarihsel,

-

toplumsal ve

-

sosyal ve

-

kişisel özelliklerine, ve, değişen;

-

anlayışlara,

-

yaklaşımlara,

-

kuramlara,

-

yöntem ve

-

tekniklere,

-

ulaşılmış teknolojik ve bilişimsel düzeylere

göre temel ya da anlık değişmeler gösterir. Bu nedenle bu kitap belirli temeller de
gösterse, gündelik öneriler de sunsa bunların da hızla geri kalacağı, farklılaşacağı ve modelden
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tekniğe kadar yeni çözümlere temel olacağı bilinmelidir.
Türkiye’de yaşayanların kültürel yapılarına, değerlerine, inançlarına ve bu üç temele
uygun tepki ya da kabul özellikleri olan kimselere uygun olmayan, farklı kültür, değer, inanca
sahip, dolayısıyla farklı tepki ya da kabul özelliği taşıyan insanlar için oluşturulmuş uygulama
modellerinin Türkiye’de etkili, yararlı ve başarılı olması da, ayrıca, olanaklı değildir. Sosyal
çalışma her fizyolojiye, her bedene uyan aspirin değildir. Sosyal çalışma kişiye özel, kültüre
özel, topluma özel çözümler gerektiren bir disiplindir.
Kuşkusuz evrensel bilimsel yaklaşımlar, bakışlar, uygulamalar bu yazıların içinde bence
olması gereken yerli yaklaşımlar, bakışlar ve uygulamalarla eski deyişle hercümerç olmuşlar,
yani birbirleriyle karışmış, içiçe geçmişler ve bütünleşmişlerdir. Yeni bulgulara ulaşmanın yolu
da buradadır. Mesleğin bilimsel oluşumu Batı’da ise yerel özellikleriyle uygulama alanı
Türkiye’dir. Bu iki gerçeğin bütünleştirilmesi Türkiye’ye özgü bir bilimsel bakış ile
uygulamayı zaman içinde ortaya çıkaracaktır. Böylece ortaya çıkan, hem bilimsel temelli hem
Türkiyeli olacaktır.
Bu kolay bir yol, kolay bir süreç değildir. Zaman, kesintisiz çaba ve sabır ister. Bu çalışma
bu yolda bir yolgösterici, bir örnek olarak küçücük bir denemedir. Daha çok geliştirilme
süreçlerine gereksinim duyar.
Türkiye herhalde yabancı uygulama bulgularının “uygulanamama arenası” olmaktan
çıkarılmalı, Türkiye’de sosyal çalışma kendi içinde soluk alıp veren bir meslek uygulaması ile
ilgili modellerden tekniklere değin kendisini aramalı ve mutlaka bulmalıdır.
Uygulamalarla ilgili olan el kitapları uygulama ağırlıklı kişiler tarafından yazıldığı
takdirde başarılı olur. Çünkü yaratıcılığını uygulamalardan alır; uygulamaları dener ve yargılar
ve tartışmaya açarlar. Keşke bu tür el kitaplarını bu tür alanlarda yıllar içinde uygulamada pişen
sosyal çalışmacılar yazsa bu tür çalışmalar çok daha verimli ve etkili olur. Bu el kitabını,
uygulamada yeralmayan biri yazmıştır. Hatta bugüne değin madde bağımlılarıyla ilgili kurum ya
da kuruluşlarda staj yapan öğrencilere danışmanlık da yapmama şansını da yakalayamamıştır.
Bu çalışma bu eksiklik gözönüne alınarak değerlendirilmelidir. Bu alanda Türkiye kültürüne,
Türkiye insanına özgü meslek uygulamaları yaratılmalı, yapılmalı, kâğıda geçirilmeli ve
tartışmaya açılmalıdır. Ve mutlaka uygulamacıların uygulamaları öncelikle kendileri, yoksa
bir arkadaşları tarafından önce kayda, sonra yazıya geçirilmeli, tartışmaya sunulmalıdır.
Her sosyal hizmet alanında meslekî uygulama yapan sosyal çalışmacılar alanlarında birer
altın parçasıdırlar. Başvuranlarının sosyal sorunlarını çözmek için geliştirdikleri çözümlerle,
çözüm modellerini uygulamaya aktarmalarıyla, başvuranlarıyla kurdukları iletişim ve
kendileriyle sağladıkları etkileşimlerle onlarda yaratmaya çalıştıkları ve yarattıkları sorunların
çözülmeleri yönündeki güç ve güvenin hem yaratıcıları hem mimarlarıdırlar. Bu güç olmasa
bireyi kıvrandıran, onları toplumdan uzaklaştıran, dışına düşüren sosyal sorunlarını aşmaları
olanaklı olmaz. Bu nedenle sosyal çalışmacılar sosyal sorunların çözümlerinin hekimi, mimarı,
mühendisi ve çözüm üreticileridirler.
Hedefi sosyal huzur, sosyal düzen, sosyal düzenlilik, sosyal uyum olan sosyal çalışma
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mesleğinin ve aynı alanlarda çalışan diğer sosyal meslekler ile yardımcı mesleklerin,
kullanıcıların, ailelerinin, sosyal çevrelerinin fiziksel, beyinsel (zihinsel), ruhsal, duygusal
yapılarını bozan, tahrip eden, toplumda sosyal çöküntü yaratan uyuşturucu konusunda da ciddi
sorumlulukları, görevleri ve işlevleri vardır.

5.2. Türkiye’de Sosyal Çalışma Bağımlılık Konusunda Kendi Bilgilerini
Üretmelidir
Türkiye’de meslek uygulaması alanında en büyük eksiklik genel olarak disipliner
mesleklerin uygulamalarını biçimlendirirken büyük oranda, hatta “tam oranda” o disiplini
oluşturan yabancı kaynakların bilgilerine dayalı olarak kendilerini yürütmeleridir. Bu saptamaya
karşı çıkılabileceğini biliyorum. Kuşkusuz tartışılmalı, üzerinde düşünülmelidir. Kuşkusuz
“disiplin” bilim olduğuna, bilim de evrensel olduğuna göre bu bilgiler kullanılacaktır. Oysa o
disiplinin yabancı kökenli değerli bilgilerinden yararlanırken bir yandan da;
-

kendi toplumlarının,

-

kendi kültürlerinin, yani, o kendi geleneklerinin, o göreneklerinin, o değerlerinin,

•

ulusal özellik,

•

nitelik,

•

toplumsal ölçü ve

•

bilgilerinden de yararlanmalıdırlar.

Bu yerel kökenli bilgileri,
-

incelemeler,

-

gözlemler,

-

araştırmalar yaparak,

-

bilgi üreterek ve bunları

-

kayda alarak, yazarak,

-

yayınlayarak, dağıtarak,

-

hepbirlikte değerlendirerek ve

-

tartışarak,

meslekî disiplin bilgileri olarak evrensele taşınmalıdır. Meslek sadece evrensel bilgilerden
değil bu yerel bilgilerden de beslenmelidir. Çünkü, bağımlılığa düşme konusunda ve
bağımlılık tedavisinde gelenek ve göreneklerin rolü büyüktür.
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Bunun için de o sosyal disiplinin iki gözünün birini
-

evrensel bilgilere doğrulturken, diğer gözünü

-

yerel, yani toplumsal bilgilere çevirmelidir.

İki gözün gördüğü ter noktadaki derinlik bu iki gözün baktığı iki farklı yerden
sağlanan bilgilerin bütünleşmesiyle olabilir. Tek göz eksikli görecektir.
Yerel toplumsal bilgiler üç kaynaktan toplanır:
1)
Çeşitli yerel içerikli kitaplar ve diğer kaynaklar incelenerek varolan toplumsal yapı
ve kültür bilgileri incelenip irdelenerek,
2)

Yerel toplum düzeyinde bilimsel araştırmalar yapılarak,

3)

Meslekî uygulamalar değerlendirilerek…

Meslekî uygulamalar deyince akla sadece sosyal çalışmacıların yaptığı çalışmalar
gelebilir. Bunların yanısıra sosyal hizmet alanında yapılan her uygulama bilgi üretmek için
değerlendirilmelidir. Örneğin STÖ’lerin yaptığı sosyal hizmetler değerlendirilmelidir. Bunlardan
sosyal çalışmanın uygulama bilgi haznesine büyük katkılar çıkarılabilir.
Bu kitapta ilk iki kaynağa dayalı çalışma incelemeleri yapılmamıştır. Bunlar başka
çalışmaların işidir. Üçüncü kaynak türüne uygun olmak üzere sosyal çalışma için madde
bağımlılığı konusunda ne tür bilgi ve uygulama üretilebilir, buna sınırlı bir örnek olarak Emniyet
Genel Müdürlüğünün 2014 Uyuşturucu Raporuna bakalım. Raporun farklı sayfalarına bakalım:
Örneğin, raporda deniyor ki;
“Uyuşturucudan ölenlerin yaş ortalaması önceki yıllarda 35 iken, genç ölümlerinin
artması nedeniyle bu yaş 31'e düştü.”
Ölenler, yani bağımlılığa girenlerin yaş ortalamaları düşmektedir. Öyleyse sosyal
çalışmacılar koruyucu önleyici çalışmalarında genç nüfusu hedef almalıdır. Bunlar üzerinde etkili
olan yerel önderleri, sanatçıları, sporcuları ve aile yakınlarını hedef almalıdır.
“Diğer ölenlerin 26'sı 15-19, 54'ü 25-29, 25'i 30-34, 27'si 35-39, 26'sı 40-44, 8'i 45-49, 6'sı
50-54, 5'i 55-59, 3'ü 60-64, 2'si 65'ten büyük, 5 kişinin ise yaşı bilinmiyor.”
Sosyal çalışmacılar yaşı büyük olanların hangi dürtülerle madde bağımlılığına
yöneldiklerinin yanıtlarını aramalı, bu yönde araştırmalar yapmalıdır.
“Ölüm olayı 26 ilde meydana geldi. En yüksek ölüm oranı İstanbul (yüzde 49.6) olarak
kayıtlara geçerken bu ili Antalya (yüzde 10.8), Adana (yüzde 7.3) ve Ankara (yüzde 5.6) takip
etti.”
Emniyet çalışmalarını kaynak illere yoğunlaştırırken sosyal çalışmacılar geliştirecekleri
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stratejilerinde çalışmalarının önceliğini adları yukarıda geçen illere vermelidirler.
“Son dönem satıcıları çocukları kullanmaya başladılar.”
Çocuklarla yapılacak eğitim ve grup toplantılarında bu noktada aydınlatma çalışmaları
geliştirilmelidir.
“Torbacılık yapan çocuklar, kalabalık ailelerin çocuklarından seçiliyor. Birisine bir şey
olduğu zaman diper kardeş devreye giriyor.”
“İşsiz ve eğitimsizler. Ayaklarında çakma da olsa Adidas marka ayakkabı, iyi bir marka
kot pantolon, cebinde mutlaka sigarası ile bir de akşam evlerine ekmek götürüyorlarsa kısa
zamanda mahalledeki diğer genç nesil üyeleri için rol model oluyorlar.”
Torbacı deyişi her ne kadar, doğru anlamda, pazar yerlerinde torba satanlar için uygunsa
da yukarıdaki cümlede geçen torbacı sokaklarda düşük ölçekte ve düşük parayla uyuşturucu
satanlar için kullanılan argo bir deyiştir. Küçük çocuklar torbacı olarak kullanıldığına göre
sosyal çalışmacılar sosyal önleme boyutunda kalabalık çocuklu ailelere yönelik projeler
geliştirilmelidir. Bu projeler ekonomik, eğitimsel, sosyal boyutta, çocuklara ve ailelere yönelik
olmalıdır.
“Bir torbacının öğlen yemeği 2 buçuk TL’ye aldığı çoğunlukla dürüm; özellikle de tavuk
dürüm olur. Bir ayran ve ya Kola, kendisine 10 TL’ye alınan bir fişek Esrar, bir paket sigara,
günlük 10 ila 20 TL arası harçlıktır.”
Sokakta sosyal çalışma yapılarak bu yönleriyle dikkat çeken çocuk ve gençlerle iletişim
kurulmalı, hızlı bir biçimde bu tür çocuk ve gençlerin aileleri ve kendileri için sosyal ve maddî
önlemler üretilmelidir. Bir yandan maddî sosyal destekler geliştirilirken diğer yandan da belirli
mahallelerde çocuklar ve gençler için başlatılacak sosyal projelerle ilgileri olumlu noktalara
çekilmelidir.
Bunun yanısıra bu yönde geliştirilmesi gereken önlemler raporlaştırılarak merkezi ve
yerel birimlere ulaştırılıp yeni politika, yeni program ve desteklerin sağlanması için
kaynakların geliştirilmesine çalışılmalıdır.
“Mal sahibi cezaevindeki adama bakmak zorundadır. Aksi takdirde mahkûmun mal
sahibi hakkında konuşma riski doğar. Sokaktaki yasa bu şekilde işler. En kötü torbacı günde
20-30 fişek mal satar. Bir tezgâhta ortalama günde 150 fişek mal satılır. Bunlar sokakta aleni
olarak çalışanlardır. Bir de kapalı devre çalışanlar var. Bunlar günde 400-500 fişek mal satarlar.
Bazı tezgâhlarda zaman zaman kuyruklar oluşur. Bu tezgâhların arasında günlük cirosu 1 Milyar
TL olanları vardır. Ortaya 400 Tl koyarak ortalama 6 bin TL para kazanabileceğiniz başka bir
meslek yoktur.”
Torbacılık üzerine araştırma yapılacak torbacı olarak adlandırılan gençlerin, kimselerin
ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri belirlenmelidir. Bu belirlemelere göre kendilerine daha bu
işlere başlamalarına fırsat vermeyecek projelerle kendilerine yaklaşılmalı, bu gençler
“sosyalleştirilmeye” çalışılmalıdır.
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“Torba tutanların üstü konumundaki şahıslar olan mal sahiplerinin mutlaka altlarında
arabaları vardır. Mal sahibi güçlü olmak zorundadır. Bunun için yanlarında ‘çakal’ olarak
adlandırılan şiddete yatkın tipleri taşırlar. Bu çakallar mutlaka silahlıdırlar.”
Sosyal çalışmacılar gençleri şiddete yakınlaştıran ve yatkınlaştıran yerel koşulları
araştırmalı, ortaya çıkartmalı ve bu sonuçlara uygun projeler geliştirmelidirler. Bu projeleri
nasıl uygulayacakları konusunda kendi aralarında enine boyuna bilgi paylaşımı yapmalıdırlar.
Şiddete yatkın ya da sürüklenen gençler şiddetten nasıl uzak tutulur, bunun sosyal önlemleri
düşünülmeli, geliştirilmeli ve uygyulamaya konacak projeler yapılmalıdır.
“Eroin satıcıları esrar satmaz. Eroin satıcıları aynı zamanda mutlaka kullanıcıdırlar.
Bunlar daha dikkatli ve içlerinde kapalı yaşarlar. Çevrelerinden çekinirler. Oysa esrarcılar için
böyle bir risk yoktur. Çünkü esrar ayıp ve kötü bir şey olarak algılanmamaktadır. Bu yüzden
polis dışında çekinecekleri hiç kimse yoktur.”
“Bir eroinman günde en az iki kere mal almak zorundadır. Yoksa krize girer. Esrar daha
keyfe keder alınmaktadır. Bir eroinman haftada en az 150 TL, ayda da 600 TL paraya ihtiyaç
duyar. Bir eroin torbacısının en az 10 müşterisi vardır. Eroin torbacıları sabah 7-8 gibi yerlerine
gelir, en geç 10 gibi satışını sonlandırırlar. Bir de akşam için satış yaparlar.”
Bu çeşit bilgiler eroin ve esrar kullanan gençlerle çalışma konusunda sosyal çalışmacılar
için çok değerlidir. Sokak sosyal çalışması için bulundukları yöreler ve saatler bellidir.
“Çekinecekleri kimse yoktur” bilgisi kurtarmak amacıyla kendilerine yakınlaşmak için sosyal
çalışmacılar için açık bir kapıdır adeta.
“Yetişen nesil büyük bir tehlike altında bulunuyor. Aileler için esrar satıcısı oğullarını, işi
gücü olan, eve ekmek getiren birisi olarak görüyorlar. Yakalamalar esnasında polise
direniyorlar. Oysa eroinmanlar için bu söz konusu değildir. Sokaktaki yaygın kanı uyuşturucunun,
özellikle de esrarın cezasının olmadığı şeklindedir. Bu yanlış algı esrar kullanımını inanılmaz
oranda tetikliyor.”
Ailelerle sosyal çalışmanın modelini, yöresini ve yönünü belirleyen ilaç gibi bilgilerdir
bunlar. Sosyal çalışmacının mağdur ve faillerle çalışırken bu bilgilere göre taktikler
geliştirmesi gerekir. Hem eğitimin, hem bilgilendirmenin, hem de tedavinin nasıl olacağı
konusunda ipuçları vermektedir.
“Kentsel dönüşümün başladığı taşra semtlerinde yaşayanlar, dönüşümle birlikte sorunu
gittikleri yerlere taşıyorlar.”
Sosyal çalışma için yeni çalışma alanları gösterilmektedir. Bu çalışma alanlarına uygun
çalışma modelleri üretmek için sosyal çalışmacılar evrensel bilgilerden de yararlanarak paneller,
toplantılar, görüşmeler yapmalı, bilgi alışverişi ile yeni yöntem ve teknikler geliştirmelidirler.
Yeni yerleşmlerde muhtarlarla doğrudan ve düzenli ilerişimlere geçmelidirler. Kentsel
dönüşüm bölgelerine o yerleşimlere özgü merkezleri açılması için ilgili birimlere raporlar
vermeli, kamuoyu oluşturmalıdırlar.
“Bonzai, esrarı bile piyasadan geriletmeye başladı.” “Bonzai esrar kullanımını
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geriletmektedir.”
Bonzai kullanacak yaş ve kültürel gruplara yönelik çalışmalar, projeler düşünülmeli ve
geliştirilmelidir. Gençleri bonzaiye yönelten nedenler araştırma konusu yapılmalıdır. O
mahallelerde spor etkinliklerine hız verilmelidir. Ailelere her türlü destek sağlanamalıdır.
“Son birkaç yıl içerisinde sokaklar inanılmaz sayıda torbacı ile doldu. Torbacıların yaş
ortalamalarına baktığımız zaman, yaygın olarak 1995-2000 doğumlulardan oluşur. Son
dönemde 13 yaş grubu torbacıların sayısında ciddi artış gözleniyor. Ceza muafiyetleri
olduğundan, uyuşturucu çeteleri bu çocukları torbacı olarak kullanıyor. Bu çocuklar aynı
zamanda bir uyuşturucu kullanıcısı durumundalar.”
Bu yaş gruplarına yönelik sokak sosyal çalışması programları, yerel programlar
düşünülmelidir. Sosyal çalışmacılar bu yaş gruplarının psikolojik ve sosyal ve kültürel
özelliklerini öğrenmeli ve bu bilgilere dayalı olarak kendileriyle iletişim kurmalıdırlar.
Bunlar gibi raporda geçen, torbacıların yerleri, vardiyaları, görev dağılımları, hiyerarşik
kurallar gibi bilgiler sosyal çalışmacılar için önemli bilgilerdir. Bu bilgilere göre yöntem, teknik ve
taktik geliştirirler.
Bu tür bilgilerden daha nice uygulama modelleri, yaklaşımları, yöntem, teknik ve taktikleri
ve benzeri diğer bilgiler üretilebilir. Yeter ki
-

sosyal çalışmacılar ve

sosyal çalışmacılar ile konu ile ilgili diğer sosyal meslekler arasında düzenli,
kesintisiz ve verime dayalı etkileşim ve iletişim yaratılsın…
Gene bu rapordan öğrendiğimiz satıcılığın kazancının büyüklüğü sosyal çalışmacıya bir
yandan görevinin zorluğunu gösterirken ancak bir yanda da yapacağı zorunlu görevin kutsallığını
da anlatmaktadır. Kendisi için uğraşılan, tehlikeye girilen her çocuk, her genç ve aile bu toprağın
değerleridirler ve sosyal çalışmacılar onların sağlığı ve esenliği için vardırlar. Aynı, tehlike
içinde olan ve ancak halkın sağlığı ve esenliği için zorlu ve kutsal görev yapan polisler,
doktorlar, hemşireler gibi…
Uyuşturucu bağımlılarıyla çalışmada etkin ve özgün çözümler üretebilmek için sosyal
çalışmacılar uyuşturucu kullanımının kişi üzerindeki etkilerini de bilmeli; bu yetmez, sürekli
incelemelidir. Bu etkilere dayalı olarak doğru ve etkin uygulama çözümleri üretilebilmesi
kolaylaşacaktır.
Bu kapsamda, örneğin, öncelikle bilinmek zorundadır ki, uyuşturucu olarak kullanılan
maddelerin kimyasal yapıları birbirinden farklıdır. Bu kimyasal farklılıklar farklı etkiler ortaya
çıkarırlar. Farklı etkiler farklı tepkilere yolaçacaktır. Bu farklı tepkiler bağımlının yakın çevresini
de birbirinden farklı olarak etkileyecektir. Farklı etkiler altında olan aileler, yakınlar, eşler,
arkadaşlar farklı etkileminler altında farklı duygulanımlar, farklı tepkiler, farklı algılar içinde
olacaklardır. Bu farklılılklar sosyal çalışmacının o kişilerle ilgili olarak kullanacağı yöntemi
belirlemelidir. Basit bir örnek: Midesi ağrıyana başağrısı hapı verilmez. Depresyondaki insana
120

saldırgan bir başvurana uygulanacak yöntem uygulanamaz. Uygulansa etkili olmaz. Bunun gibi,
aralarındaki fark bu kadar belirgin olmayan başka sosyal sorunlara sahip, farklı özelliklr
egösteren sosyal hastalara da doğru uygulama için doğru tanı koymak gerekir. Doğru tanının
konulması da aldığı uyuşturucunun etkilerinin bilinmesiyle kolaylaşır. Genel doğrudur. Etki
tepkiyi bilindik kılar. Etki bağvuranın aldığı haptan ötürü ise tepki sosyal çalışmacının
uygulayacağı tedavi yöntemidir. Etkiler bilinmelidir.
Kullanılan bağımlılık yaratan ilaçların bedenin hangi bölgesine hangi etkiyi yapacağının
bilinmesi bağımlının davranış ve tepkilerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu bilgi sosyal
çalışmacının düşünme, yöntem bulma ve uygulama yapma sürecini etkiler.
Hangi madde öncelikle bilinci, hangi madde bedeni etkiler? Hangi madde uyuşturur,
hangi madde uyarıcıdır? Hangi madde hangi aşamada davranışları etkilemeye başlar? Hangi
kullanım aşamasında olağan yaşam davranışları değişmeye başlar?
Görülen davranışlar bağımlının hangi aşamada tıbbi hekime yönlendirilmesini
gerektirecek boyuttadır? Bağımlı geçici bir depresyon aşamasında mı yoksa ağır bir depresyon mu
geçiriyor? Bu gibi durumların çözümlenmesinde verilecek karar sosyal çalışmacıyı ya doğru
tanıya, ya yanlış tanıya götürecektir. Ya kullanılacak meslekî yöntem doğru olacaktır, ya
yanlış ve etkisiz…
Maddenin etkileri bilgisinin yanısıra kişinin kişi olarak hangi özelliklerinin başat olması
ya da olmamasıyla bağımlılığa sürüklenmesinin kolaylaşacağı bilgilerine sahip olunmalıdır.
Örneğin, özgüven ve sorumluluk duyguları zayıf olanların madde bağımlılığına
kaymaları güçlü olanlara göre daha kolay olacaktır. Çünkü onlar, çevrelerinin etkisi ya da
başaçıkamadıkları kişisel sorunlarının baskısıyla madde tarafından ya da maddeyi uzatan kişiler
tarafından daha kolay kandırılabilirler. Ancak, bu demek değildir ki, özgüven ve sorumluluk
duyguları güçlü olanlar madde bağımlısı olamazlar.
Ceteris paribus, yani, diğer değişkenleri geçici olarak dışarda bıraktığımızda, özgüveni
ve sorumluluk duygusu yüksek olan kişilerin madde bağımlılığına kolayca yakalanmayacaklarını
söyleyebiliriz. Ancak, diğer değişkenler arasında bulunan çevre koşulları ile sosyal ve toplumsal
koşullar özgüveni yüksek, sorumluluk duygusu yüksek kişilerin de bağımlılık kapanına
yakalanabileceklerini göstermektedir. Ancak, öteyandan, bu tür kişilerin, - gene, ceteris
paribus - bağımlılıktan kurtulmalarında daha şanslı olduklarını da söyleyebiliriz, çünkü zarara
görmüş sorumluluk duyguları ve özgüvenlerinin tekrar etkinleştirilmesi sağlanabilir. Sosyal
çalışmacılar bu yapıda bağımlılarla çalışırken başarıya daha yakın olabilirler. Ancak, bu durumu
güçleştirecek diğer değişkenlerden biri, bağımlılığa sürüklenmeden sonra geçen sürenin kısa ya
da uzunluluk değişkenidir. Çünkü tedaviye alınmadan çok uzun süre geçen bağımlılarda
özgüven ve sorumluluk duyguları da tahribata uğramış, izleri kalmamış olabilir. Bu da sosyal
tedaviyi güçleştirecektir.
Kendisini seven, kendisine saygısı olan kişilerin bağımlılığa kaymaları, çevresel ve
iteleyen koşullar içinde bile, bir ölçüde daha güç olabilir. Bu noktada da çevre baskısı, sosyal
çevre baskıları ya da toplumsal baskılar durumu değiştirebilir.
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Kişinin kişi olarak değil de, birey olarak sahip olduğu durum ya da koşullar da
onun uyuşturucu bağımlılığı riskini azaltır ya da çoğaltacaktır. Mutsuz bir aile ortamı, sürekli
kavga eden ana ile baba, arkadaş çevresinin sorumsuz ve uyuşturucu kullanan varsıl aile
çocuklarından oluşması ya da tersine, çaresiz yoksul aile çocuklarının kötü arkadaşlık ilişkileri
bağımlılığa sürükleyebilir. Arkadaşlarının önce, para için maddenin alımsatımına girmeleri vb.
gibi bireysel koşullar kişinin, özgüveni ve sorumluluk duygusu zayıf ise daha kolayca, ama
yüksek biri de olsa, başka sorumluluk duygularıyla (örneğin, eve para getirme sorumluluğu),
başlangıç olarak bu işin ticaretine girmesine yolaçabilir.
Bu tür çalışmalarla, yerel ve kültürel bilgiler durmasız kesintisiz üretilirken bilimsel
doğrulukları uygulamalardan geçirilmiş evrensel bilgiler de madde bağımlılığı konusu ile
bağlantılı olarak yeniden düzenlenmelidir.

5.3. Bağımlılık Konusu Diğer İlgili Mesleklerle Birlikte Sosyal
Çalışmanın da Konusudur
Bu cümle size çok basit ve gereksiz gelebilir ancak önce içtenlikle bu saptama
yapılmalıdır. Bu saptama yapılmalıdır ki sosyal çalışmacılar madde bağımlılığı, hatta bağımlılık
konusunda okusunlar, araştırsınlar ve meslek bilgilerini harekete geçirerek çözümler arasınlar.
Konuya özel bir ilgi duysunlar. Siyasal tavır almak kolaydır, herkes alabilir; ancak kendi
mesleğinde alınacak tavır o mesleğin özünü anlamak, alanlarını tanımak ve uygulama
modellerini kavramakla olanaklı olabilir. Meslekî tavır almak ve bu alanda ben varım diyebilmek
önemlidir. Meslekleri değerli ve saygın kılar.
Mesleki tavrın yanısıra diğer sosyal mesleklerle aynı alanda yapılan uygulamaların
farklılıklarını ortaya koymak, mesleki sınırları tartışmak, olabiliyorsa netleştirmek için bu
başlangıç önemlidir. Mesleki görev sınırlarının olabildiğince belirlenmesi birarada çalışan her
mesleğin sınırlarını bildiği için rahatlamasını ve kendi çerçevesi içinde verimli çalışmasını sağlar.
Bu gelişmeler biraraya gelmekle olur. Biraraya gelmek de sürekli olarak birlikte çalışmayla ve
ortak tartışmalarla olur. Bu süreç mesleklerin birbirlerine karşı kendi içlerindeki olumsuz duygu
ve düşüncelerin yokedilmesini getirir. İlişkileri yumuşatır. İlişkilerin yumuşaması akademik ve
uygulamaya dayalı tartışmalarla sağlanır.
Madde bağımlılığı konusu çokdisiplinli bir konudur. Polisin, savcının, yargıcın, infaz
koruma memurunun (gardiyan), duruma göre her branştan hekimin, özellikle ruh hekiminin,
yani psikiyatristin (psikiyatrın), psikoterapistin, hemşirenin, hastabakıcının, diyetisyenin,
öğretmenin, eğitmenin, psikoloğun, rehber öğretmenin, müftünün, imamın… konularıdır.
Bunlarla birlikte sosyal çalışmacının da doğrudan konusudur. Ne bir tek partinin, ne bir tek
siyasetçinin, ne bir tek mesleğin kesin çözüm sağlayabileceği bir konudur. Disiplinlerin, meslek
elemanlarının ve siyasetçilerin hep beraber elele vermelerini gerektiren bir konudur. Konuya el
uzatacak mesleklerden biri de sosyal çalışmacıdır, ki biraz iddialı söylememe izin verin, polis ve
tıp elemanlarının çalışmalarının dışında ve onlardan önce sosyal çalışmacıların bağımlılık yapan
her türlü maddeyi kullanma riski olan çocuk ve gençlerle, bu maddeleri kullanma riskinin yüksek
olduğu yörelerde koruyucu önleyici çalışmalar yapması genelde toplum yükünü, diğer
mesleklerin görev yükünü hafifletecektir. Ayrıca sosyal çalışmacı madde kullanan ve psikiyatr
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tarafından tanısı konmuş çocuk ve gençlerle bu tanıdan ve psikiyatrın havalesinden sonra
meslekî çalışmalarını yapacak ve tıbbi ve ruhsal tedavi çalışmalarının arkasından onu yeniden
topluma kazandıracak çalışmaları devreye sokarak, daha önce yapılan tedavilerin
sağlamlaşmasını sağlayacaktır. Diğer sosyal meslekler de aynı kulvarda gerektiği yerlerde ve
aşamalarda ayrı ayrı önemlidirler.
Sosyal çalışmacının çalışmalarında birey vardır, aile, grup, topluluk vardır. Sosyal
çalışmacının çalışmalarında kişi yoktur. Çünkü sosyal çalışmacı kişiyle çalışmaz; bireyle çalışır.
Sosyal çalışmacının çalışmalarında sosyal boyutuyla sağlık vardır, tersi, ama benzer deyişle,
sağlığın sosyal boyutu vardır. Sosyal çalışmanın hedefinde bireyde, ailede, toplulukta ve
toplumda uyum vardır; huzur vardır.
Madde kullanımı toplumda birey, aile, grup, topluluk sağlığını, uyumunu ve huzurunu
bozar. Yayıldıkça genel olarak toplum sağlığını bozar. Çünkü bağımlılık yapan maddeler sadece
bireyi değil, aileyi, grupları, toplulukları ve tüm zaman içinde toplumu önce etkiler,
yayıldıkça çürütür. Çocuktan başlar, genci, yaşlıyı, kadını, erkeği doğrudan kullanım yoluyla
ya da yakınlarının kullanımıyla yukarıda saydığım tüm nüfus gruplarını perişan eder. Hem
sosyal sağlığıyla perişan eder, hem ruhsal sağlığıyla ve giderek bedensel sağlığıyla perişan eder.
Bu sorunlarla başadebilmenin tarihsel gelişimi şöyledir: Bilimin tarihsel gelişme süreci
içinde hastalığı, sağlıksızlığı önce bedensel, sonra ruhsal ve sonra sosyal boyutta keşfeden
insanlık bilim dalı olarak önce tıp bilimini, sonra psikolojiyi ve psikoterapiyi, çok daha sonra
sosyal çalışmayı geliştirmiştir. Buna bağlı olarak önce tıp elemanı (hekim), sonra psikolog ve
psikiyatrist, çok daha sonra sosyal çalışmacı meslek yaşamlarında yerlerini almıştır. Bunun
Latince kavramla bilimsel bütünlüğü de “biyopsikososyal” kavramıyla resmedilmiştir.
Sosyal çalışma disiplinin gelişmesiyle (ve elbette daha önce gelişen tıp ve psikolojinin
de katkılarıyla) bu zincirin tersi süreçte de insanın ve insanlığın sağlığının bozulduğu keşfedilmiş
ve bu yolda da çeşitli disipliner çözümler üretilmiştir. Tıpta toplum sağlığı, halk sağlığı
kavramları, psikolojide psikososyal kavramları bu yeni ters zincire de işaret ederler. Bu ters
zincir şudur:
İnsanın sosyal huzuru kaçar; sosyal ilişkileri bozulur; sosyal sağlığı kötüleşir ve bu
duruma sosyal çalışma yöntemleriyle önlemler alınmazsa bir süre sonra insanın ruh sağlığı da
bozulmaya, ruhsal hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Önce sosyal, sonra ruhsal sağlığın
bozulması ile bir süre sonra tıbbın benimsediği Latince terimle psikosomatik, yani ruhsalbedensel, ruhsal-biyolojik hastalıklar ortaya çıkar. Yani, önce sosyal sağlığı ciddiye almazsak
psikolojik, ona önlem almazsak bedensel rahatsızlıklar görülecektir. Yani ruhsal ve sosyal
rahatsızlıklar fiziksel rahatsızlıklara yolaçmaktadır. Psikosomatik sözcüğü Yunancadır ve
“psyche” ruh, “soma” beden anlamındadır. Ruh beden bağlantışı gibi bir anlam taşımaktadır.
Bağımlılık konusunda koruyucu önleyici sosyal çalışmaların önemi buradadır. Sosyal
çalışma madde kullanımı alanında önçalışmaları yapmazsa, kişide, biyopsikolojik değil, bukez
psikobiyolojik hastalıkları artmaya başlayacaktır. Bu bağlamda söylememiz gerekir ki madde
bağımlılığı gencin, insanın önce toplumla bağlarını kopartır; sosyal ilişkilerini kötüleştirir; önce
sosyal, sonra psikolojik ve giderek bedensel sağlıklarını bozar.
123

Bu paragrafta saydıklarımın hepsi sosyal çalışma mesleğini varkılan konular ve
sorunlardır. Sosyal çalışma, meslekî işlev olarak, bedensel sağlık alanında da vardır, ruhsal sağlık
alanında psikoloğa destektir. Sosyal sağlık zaten kendi sağlık konusudur. Demek ki madde
bağımlılığı her boyutuyla sosyal çalışmanın konusudur. Sosyal çalışmacılar bu sorun üzerine
konuşmak, tartışmak, bildiri açıklamak, yayın yayınlamak zorundadır. Ne yaptıklarını, ne
yapacaklarını, ne yapabildiklerini yazarak ve tartışarak kamuoyuna açıklamalı, kendilerini
anlatmalı ve bu süreçte konu ile ilgili meslekî işlevlerini giderek netleştirmeli ve arttırmalıdır.
Artık hepiniz biliyorsunuz ki, çeşidi ne olursa olsun bağımlılık konusu;
-

her insanı,

-

her aileyi,

-

ve insanla çalışan her mesleği ilgilendiren bir konudur. Çünkü bu konu;

-

içine çektiği insanı tahrip eden,

-

doğrudan sağlığını altüst eden,

-

onu toplumdan koparan,

-

aile ilişkilerini bozan,

-

arkadaş çevresini yozlaştıran,

-

tedavisi, insanın kendisi karar vermedikçe, çok zor olan,

-

hem kullanımın parasal maliyeti,

-

hem tedavi maliyeti,

-

hem sosyal ve hem de

-

toplumsal maliyeti çok yüksek olan,

-

giderek toplumun genel sağlığını olumsuz etkileyen bir konudur.

Bağımlılık konusu tarihte ve bugünde her toplumda görülmüş ve her toplumda çeşitli
boyutlarda tahribata yolaçmış bir konudur.
Bağımlılık konusu toplumda üretim hızını ve boyutunu düşüren, ekonomiye olumsuz etki
yapan bir konudur.
Bağımlılık konusu, bu kitapları okuyarak sosyal hizmetler alanlarında meslekî sorumluluk
ve görev üstlenecek olan sizler için meslekî konulardan biridir. Bağımlılık sosyal çalışma
mesleğinin ve bu mesleğin içinde yeraldığı sosyal hizmet alanlarının arasında önemli bir yer
tutar.
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Sosyal çalışmacılar madde bağımlıları ve aileleri ve çevreleriyle meslek uygulaması olarak,
a)

Kuruyucu önleyici sosyal çalışmalar,

b)

Bilgilendirici bilinçlendirici sosyal çalışmalar,

c)
Tedavi edici, rehabilite edici sosyal çalışmalar ile sosyal bakım yaparlar. Böylelikle
koruma önleme, bilgilendirme bilinçlendirme ve sağalma ve rehabilite etme meslekî işlevlerini
yerine getirirler.
Bu bilgileri şu üç başlık altında toparlayabiliriz. Bunlar sosyal çalışmacının üç temel
meslekî görevi ve meslekî işlevleridir aynı zamanda.
1.

Sosyal tedavi (sosyoterapi; sociotherapy (İng.); soziotherapie, f (Alm.))

2.

Sosyal rehabilitasyon (sociorehabilitation (İng.), Soziorehabilitation, f (Alm.)

3.

Sosyal bakım (social care (İng.), sozialbetreuung, f (Alm.))

Sosyal tedavi, bireyin sosyal dengelerinin ve ilişkilerinin iyice bozulmuş olması, toplumun
ya da sosyal çevresinin dışına düşmesi ve kendisinin kendisinde yarattığı ve kendisine zarar
verdiği bu durumdan kurtulabilmesi için bir şey yapacak gücü kendisine bulamaması ya da
farklı bir nedenle davranış bozukluğu göstermesi durumunda sosyal çalışmacının meslekî
müdahale yöntemleriyle bireyi tekrar eski sosyal ve toplumsal konumuna ya da ilk olarak yeni bir
konuma ve buna uygun sağlıklı bir sosyal çevreye, sosyal dengeye, eski ya da yeni sosyal ve
toplumsal ilişkilere kavuşturması çalışmalarına verilen addır.
Sosyal rehabilitasyon, kişinin herhangi bir nedenle toplum dışına ya da sosyal
çevresinin dışına düşmesi ve kendisinin bundan kurtulma çabalarını göstermesi durumunda
kendisine yardımcı olmak ve kendisini kendi iradesiyle yeterli duruma getirebilmesi için sosyal
çalışma mesleğinin geliştirdiği destek yöntemleriyle belirli disiplin içinde, süre ve yoğunlukta
yapılan iyileştirici ve sıkıntılı durumdan kurtarıcı çalışmalardır.
Bunun içinde, bağımlının;
-

Herhangi bir beceri geliştirme çalışmasına özendirme,

-

Günlük uğraşılarında eksikliklerinin belirlenmesi,

-

Sorunlarının üstesinden gelmelerini sağlama için güçvericilik,

Gündelik yaşam gereklerini bağımsız olarak karşılamasını sağlama gibi konularda
desteklenmesi yeralır. Sosyal çalışmada sosyal rehabilitasyonun en önemli aracı sosyal eğitimdir.
Başka deyişle sosyal rehabilitasyonu sosyal çalışmacı sosyal eğitim gömleğiyle yapar. Bunun
yanı sıra sosyopsikolojik destekleri kullanır.
Sosyal bakım, sosyal tedavi ve sosyal rehabilitasyon süreçlerinin aşılmasıyla ya da bu
süreçleri hiç yaşamamış birinin gündelik yaşamını sürdürecek işlevselliklerini kendikendine
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işletememesi vere gündelik sosyal gereksinimlerini karşılayamaması durumunda geçici ya da
sürekli olarak ona sosyal çevre yaratılması, varolan sosyal çevresi ile ilişkilerinin sürmesi için
desteklenmesi, toplumsal iletişimlerini kuraktan yoksun olması durumunda kitle iletişim
araçlarını kullanarak toplumsal bağalarının güçlendirilmesi için yapılan çalışmalarıdır.
Bu üç ardışık meslekî çalışma sosyal çalışmanın ve sosyal çalışmacının gereksinim
sahibi kişinin temelde 24 saatine egemen olmaktır. 24 saatini gözlem altında tutarak özel ve
yalnız yaşamını yaşaması için kendisini özgür bırakmaktır. Sosyal yaşamının yeterli, düzenli
ve aksaksız işlemesi için yanında olmaktır.
Sosyal çalışmacıların bildiği iş sırasına göre bu süreci bir başka açıdan da
süreçlendirebiliriz. Gerek her sosyal çalışmada gerek madde bağımlılarıyla sosyal çalışmada
üç türlü önleme düzenlenir.
-

Birincil önleme

-

İkincil önleme

-

Üçüncül önleme

Birinci önleme koruma aşamasıdır. Koruma amaçlı sosyal çalışmalardır.
İkincil önleme tedavi aşamasıdır. Bu tedavi sosyal çalışmacı için sosyal tedavidir.
Üçüncü önleme tedavi sonrası izlem ve yeniden yuvarlanışı önleme çalışmalarıdır.
Üçüncü önleme aşaması sosyal çalışma için belki de en zorluklu aşamadır. Çünkü bağımlı
ne kadar tedavi olmuş ve iyileşmiş olsa da madde bağımlılığı batağına her an tekrar düşme riski
çok yüksek bir gruptur. Kendileriyle belki de ömürboyu iletişim koparılmamalı, sosyal çalışmalar
belirli bir disiplin çerçevesinde sürdürülmelidir.
Bunun dördüncü önlemesi yoktur. Üçüncü adım vardır. Bu adım artık önleme aşamasını
geçmiş bağımlıların tedavisidir.
Başka türlü sistemleştirmeyi şöyle yapabiliriz. Bu modelde görmek isterseniz, sosyal
çalışmanın bağımlılık konusunda üç adımı var deriz. üç adımda sosyal . İki önleme demeyiz de
üç adım vardır deriz.
-

Birinci adım: Koruma, önleme

-

İkinci adım: Tedavi (Sosyal)

-

Üçüncü adım: Gözetim (Tedavi sonrası izlem altında tutma.)

Birincil önleme korumadır.
Bu, yaşa uygun önceliği olan bir önlemedir. Her yaş kümesine de gereğinde yapılsa da
en başta çocukların madde bağımlılarından, bağımlılık yapan maddeleri satanlardan ve bu
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konudaki kandırıcı atmosferden uzak tutmadır. Bu çalışma öncelikli olarak önce çocuklar, sonra
gençler, sonra erişkinler olarak sıralanabilir. Burada söylenmek istenen, kendisine çalışma planı
yapmak isteyen sosyal çalışmacının önce okul çevrelerinde, mahallelerde, çocukların yoğun
olduğu yerlerde birincil önleme (koruma) iş planlarını yapmaları gereğidir. Gençler için de bu
çalışma farklı boyutta planlanabilir. Üniversite çevrelerinde, gençlerin çoklukla bulunduğu
mekânlarda (diskotek, bar gibi) koruyucu çalışmalarını planlamalıdırlar. Bu basamak çalışmalar
polisle işbirliği içinde olmalıdır.
Önleme çalışmalarının
a)

Bir parçası polisle işbirliği içinde çevrenin temiz tutulmasında bilinçli olmak,

b)
Bir diğer parçası hedef gruba uygun sosyal hizmetleri düzenlemek ve
uygulanmasını sağlamak,
c)

Bir diğer parçası konu ile ilgili yeni sivil ve yerel örgütlemeler ve

d)
Hedef grubun yaşadığı çevre düzenlemelerinin yapılması için gerekli girişimleri
yapmak ve gerçekleştirilmelerini sağlamak,
e)

Bir parçası da eğitimdir.

Bunlardan birincisi (a) polisle işbirliği içinde çocuk ve gençlerin yaşadığı çevreye
bağımlılık yaratan maddeleri sokmaya çalışan çevrelerin girememesi yönünde çalışmalara
katılmak. Bu çalışma parçası için alanda çalışan sosyal çalışmacıların bağımlılık yaşayan gençler
bizi polisle görürse güvenlerini yitirirler diyeceklerini duyar gibiyim. Doğrudur. Bu nedenle bu
noktada yapılan çalışma elinde silahla polisin yanında durmak gibi anlaşılmamalıdır. Bu konuda
polisin yaptığı ve yapması gereken çalışmalara yakın ve bilgili olmak kastedilmektedir. Sosyal
çalışmacı polisle yakın bir çalışma birlikteliği içinde olmalı ancak polisin yanında elbette
dolaşmamalıdır. Meslekî rol gereği yanında bulunması gerekenler sokaktaki çocuklar ve
gençlerdir. Yanında bulunması gerekenler madde bağımlılarıdır. Onları cezalandırmak ya da
polise vermek değil, onları sosyal tedavi süreci içinde topluma kazandırmaktır.
İkinci parça, yani sosyal hizmetlerin düzenlenmesi ve uygulaması parçasında koruma
çerçeveli sosyal programlar kastedilmektedir. Bu sosyal çalışmacının yaratıcılığına ve
geliştirilmesi için sosyal çalışmacı tarafından zorlanan eldeki koşullara göre değişiklik gösteren
programlardır. Sokak şenliklerinin
-

yönetimi, yöneticileri ve yürütücüleri,

-

üstlenen ve yürüten kurum, örgüt ya da kuruluş/ları,

-

modeli,

-

günü,

-

yeri,
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-

süresi,

-

katılımcıları,

-

kaynakları

hedef kitlenin kültürüne ve özelliklerine göre planlanmalıdır.
Gençlik toplantıları, mahalle ya da kahve toplantıları, paneller, yuvarlak masa
toplantıları, piknikler, geziler aynı anlayışla düzenlenmelidir. Kültüre, katılımcıların
özelliklerine, beklentilerine, sosyal çalışmacının belirlediği hedefe, fizik koşullara, ekonomik
kaynaklara göre planlanmalıdır. Bunların uygun olmadığı durum ve biçimlerde yapılmış
toplantıların sosyal çalışma disiplini bakışıyla hedefe yönelik bir yararı olmaz.
Önleme çalışmalarının bir diğer parçası olan sivil ve yerel örgütlenmeler oluşturmak,
geliştirmek ve bunlar eğer varsa onları etkinleştirmektir. Çocuklara, gençlere yönelik sivil
toplum örgütleri ve sivil toplum kuruluşları konuyla ilgili amaca uygun olarak yeniden
örgütlenmelidirler. Sosyal çalışmacı gençlere yönelik spor gibi ilgi dernekleri, boş zaman
değerlendirme dernekleri oluşturulmasına önayak olur. Yerel yönetimlerin madde bağımlılığı ile
ilgili yeni birimler oluşturması ve çalıştırması için yerel yönetimlerle iletişim kurar ve
görüşmeler yapar. Sosyal çalışmacı bu tür çalışmaların sahibidir
Hedef grubun yaşadığı çevre düzenlemelerinin yapılması için gerekli girişimleri yapmak
ve gerçekleştirilmelerini sağlamak için ilk iletişim kurulacak kurum belediyelerdir. Zaten
belediyelerin asli görevleri arasında olan sağlıklı çevre düzenlemesinde sosyal çalışmacının
üzerinde çalıştığı sorunla ilgili eksikliklerin giderilmesi için belediyelerle görüşmeler yapması
verim getirecektir. Çünkü belediyeler de sağlıklı bir çevre için sürekli yeni görüşler
geliştirmekte ve uygulamaktadırlar.
Bu kapsamda uyuşturucu satanlar için uygun olabilecek karanlık ve yıkıntılı çevrenin
ortadan kaldırılması, gençlerin eğlence yerlerinin zabıta eliyle daha güvenli olmasının sağlanması,
fizik bakımdan yeniden düzenlenmesinde görüş bildirmesi ve gerçekleştirilmesinin sağlanması
gibi çalışmalar öne çıkar. Bu amaçla sadece belediye yetkilileri değil işyeri sahipleri de sosyal
çalışmacının iletişim kuracağı kişilerdir. Düzenleme önerileri için sosyal çalışmacının kulağı
sokakta, çevrede yaşayan insanlarda olmalıdır. Yani çevre halkıyla sağlıklı iletişim bu tür
çalışmaların verimi için önemlidir. Gereğinde çevre halkının sosyal eylem için örgütlenmesi de
sosyal çalışmaların görevleri arasındadır. Sokağın madde bağımlılığı ve madde satıcılarına
karşı desteklerinin sağlanması için… Halkın sağlığı için…
Birincil önlemenin bu kitaptaki son parçası eğitimdir. Eğitim verilecek grubun özelliklerine
ve yaş grubuna göre düzenlenmelidir. AMATEM’de 10 yıldır görev yapan sosyal çalışmacı Ercan
Mutlu’ya göre ilkokul öğrencisine madde bağımlılığı çerçevesinde verilecek eğitimde konu
sigara ve alkol olmalıdır. Daha ileri anlatımlar yanlış olacaktır. Madde bağımlılığı ve zararları
konusu gençlik dönemine anlatılmalıdır (22 10 2014, Hacettepe Üniversitesinde yaptığı sunum.).
Gene Mutlu’ya göre eğitim konusunun üç özelliği;
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Çocuklara eğitim verilirken eşzamanlı olarak ailelerle de görüşülmeli,
çalışılmalıdır.
Birincil önleme içinde yeralan koruyucu önleyici çalışmalar küçük yaştakiler için
daha önemli ve daha etkilidir.
-

Bu tür çalışmalar uzun evreli çalışmalardır, birkaç seferle sonuç alınamaz.

Eğitim kapsamında rehber öğretmenler de görülmelidir. Onlar da gerek çocukla gerek
aileleriyle görüşmeler yaparak durumu izler, ilgililere bildirirler.
Koruma çerçevesinde bağımlının elinde büyüyen çocuğu almak gerekliliği de ortaya
çıkabilir. Bağımlının elinden çocuğun alınması mahkeme kararını gerektirecektir. Ancak bu işin
sahibi polis değil sosyal çalışmacıdır. Kuşkusuz sosyal çalışmacı tepki vereceği düşünülen evlere
polis refakatinde gidecektir. Avrupa’da öyledir. Hatta gidilen evin kapısı kırılması gerekiyorsa
kararı sosyal çalışmacı verir ve yanındaki polisten bunu rica eder. Kapı polis tarafından açılır
ya da kırılır. Sosyal çalışmacı izinsiz ve yanında polis olmadan bir eve zor kullanarak giremez.
Bu söylemde ailenin izniyle yapılan ev ziyaretlerinin kastedilmediği herhalde anlaşılmaktadır.
Evden çocuğun alınması sosyal çalışma disiplini tarafından önemli ve zor verilen bir
karardır. Çünkü iki yanı da keskin bir kılıçtır bu. İki yönlü riski olan bir konudur. Buna verilecek
karara sosyal çalışmacı dört yıllık öğretiminde edindiği bilgi ve uygulamalardan kazandığı
beceriyi o yörenin kültürel özellikleriyle ve çocuğun geleceğinin sağlıklılığıyla bütünleştirerek
ulaşır. Çocuğun evden alınmaması çocuğu potansiyel madde bağımlısı olarak büyütülmesine
gözyummak olacaktır. Anne emzirmesiyle annenin kanından bebeğe nikotin ve alkol geçiyorsa
annenin kullandığı maddenin de geçebileceğini kabul etmek gerekir. Bunlar çocuğun anneden
alınması için temel gerekçedir. Öteyandan çocuğun evden alınması bir yönüyle anne ya da
babayı daha çok alkole ve bağımlılığa ya da mutsuzluğun getirdiği saldırganlığa iter ve aileyi
daha düzeltilemez olumsuz yönlere sürükleyebilir. Bu durumda doğru kararı vermek sosyal
çalışmacının meslekî donanımı ve deneyimi ile ilgili sorumluluğundadır.
Avrupa’da bu tür durumlarda sosyal çalışmacı bir yıl kadar haftanın belirli günlerinde
eve giderek aileyle çalışır. Aile ve çocuk ilişkileri izlenir. Anababaya bilgi eğitimi ve sosyal eğitim
verilir. Gerekirse aileye başka destek ve yardımlar için gerekli yerlere başvurulur. Tüm bunların
sonunda ailede değişim gözlenmiyorsa, çocuğun fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal sağlığının
korunması için çocuk aileden alınır. Ama bu uzun bir süreç sonunda geçekleşir. Zor bir karardır.
Aile ile yapılan eğitim,
-

ya evde

-

ya da ailenin toplandığı bir ortamda yapılır.

Ailede yapılan eğitim,
-

ya evde sadece aileyle,
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-

ya ailenin geniş eklentileriyle birlikte (dede, nene, teyze, hala, dayı, amca gibi…)

ya da apartmanda ve yan evlerde bulunan birkaç ailenin bir evde biraraya
getirilmesiyle yapılır.
Örneğin anababa tarafından çocuğa parmağın ya da bir maddenin piriz içine
sokulmaması gerektiği öğretildiği gibi evdeki içinde temizlik maddesi olan sıvı şişelerden
birşeyin içilmemesi gerektiği de anababa tarafından çocuğa öğretilmelidir. Çocukların önünde
yalnız sigara içmemek değil içilmediğini ve anababa tarafından bu işin yanlış olduğu için
yapılmadığı iletisi de çocuğa ana baba tarafından verilmelidir. Bu ileti sevgi ile bütünleşik olarak
verildiği takdirde çocuk anababaya tepki duymayacak ve tepki olsun diye çocuk sigara içmeyi
denemeyecektir. Çünkü sevgiyi yeterince almayan çocuk anababasının yaptığının tersini yapma
davranışına girecektir.
Aile eğitimleri,
-

aile içi yaşam ögelerine ve

-

anababa ve çocuk sevgisinin bütüncül, sürekli ve beslenir olmasına dayanılarak;

çocuğa sosyal çalışmacı tarafından değil anababa davranışları üzerinden anababa
tarafından verilir.
İkincil önleme sosyal tedavidir. Tedavide en önemli başarı erken tanı ile yakalanabilir.
Erken tanı kurtuluş umudunu daha yüksek tutar. Bu, batağa yakın bulunan kişilerin önceden önlem
alınarak bataklığa saplanmalarının önlenmesi demektir bu. Erken tanı ne denli sağlanırsa o denli
tedavi zorluklarından her ilgili taraf da kurtulacaktır. Batağa düşen de, ailesi ve yakınları da, onu
o bataktan çıkartmaya çalışan sosyal meslekler de…
Erken tanı için sosyal çalışmacının yapacağı, bataklıkların yerlerini bulmak, keşfetmek,
oralardan çocukları uzaklaştırmak, gençleri o bataktan çekip çıkartmaktır. Bu zor kullanarak, polis
marifetiyle olmaz. Sosyal bir el uzatılmalı bu durumdaki çocuklara. O el sosyal çalışmacının
elidir. Sevgi gösterir, şefkat gösterir, onlarla oyun oynar, vakit geçirir, oynaya oynaya çekip çıkarır
onları kenarında durdukları batağın yanından…
Tedavi önleme girişimlerinin önleyemediği aşamadır. Tedavi daha ayrıntılı olarak bu
kitabın ilgili bölümlerine anlatılacaktır. Burada kısaca söylenmesi gereken, bu önleme boyutunda
tıpçı bedensel tedavi, psikolog ruhsal tedavi, sosyal çalışmacı sosyal tedavi yapacaklardır. Üçü
bir bütün olacaktır.
Özetle madde bağımlılığında hastane, adliye ve sosyal desteğiyle sosyal çalışma elele
etkin olacaklardır. Çünkü bağımlılık biyopsikososyal bir hastalıktır. Bu önemli bir saptamadır ve
her üç bilim dalını hizmet kurumlarıyla birlikte hizmete davet eder. Örneğin, Avrupa’da tedavi
girişlerinin izlenmesiyle elde edilen veriler afyon türevlerinden sonra, kannabis ve kokain
kullanıcılarının özel uyuşturucu tedavisi hizmetlerinden faydalanan ikinci ve üçüncü en büyük
gruplar olduğunu göstermektedir. Bu danışanlar için psikososyal müdahaleler en çok kullanılan
temel tedavi yöntemidir (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, 2015,
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65).
Sosyal çalışmacı sadece madde bağımlısıyla çalışırken değil tüm sosyal çalışmalarında
süreci yönetme sorumluluğu vardır. Madde bağımlısı olan bireyle ilgili süreç yönetimi belirli bir
yazılı plan yoluyla sağlanır; sosyal çalışmacı bunu bilir.

5.4. Bağımlılarla Sosyal Tedavi
Sosyal tedavi sosyal çalışmacının işidir. Sosyal çalışma mesleğinin her alanında, insanın
sosyal sağlığının bozuk olduğu her durumda yapılır. Bağımlılık alanı ve konusunda da sosyal
tedavi etkin bir tedavi boyutudur.
Bağımlılarla sosyal çalışma bağımlıyla ilk iletişime geçmeyle başlayan, değişen süreçlere
uygun olarak uygulamada zaman zaman değişkenlikler gösterebilen, baştanberi kendisiyle birlikte
– varsa – aile ve yakın çevresini de kapsayan çalışmalarla kesintisiz sürdürülen, süresi belirsiz bir
çalışmadır.
Sosyal tedavi bu sürecin bir parçasıdır. Ama uzun ve önemli bir parçasıdır.
Sosyal tedavi tıp elemanlarının yaptığı arındırma tedavisi, yani, ilaç tedavisinin
arkasından hemen başlar. Psikal tedavi ile birlikte başlayabilir; bağımlının durumuna göre bir
diğerinden daha öncelikli olabilir. Burada öncelik konusunu tedavi merkezinde birlikte çalışan
sosyal çalışmalı ile psikolog birlikte kararlaştıracaklardır. Çünkü onlar bir takım çalışmasının,
tıp elemanlarıyla birlikte vazgeçilmez iki parçasıdırlar.
Bunu ben demiyorum. Kaynaktan alıntıdır: “Düşkünlük yapan araçların (nesnel ya da
öznel) uzun ve başarılı bir tedavi süreci geçirmeden bırakılması, örneğin yasaklama, vermeme,
elde edememe gibi durumlarda huzursuzluk, terleme nöbetleri, uyku bozuklukları, ruhsal
çökkünlük (depresyon), daha kötüye giderek, kramp nöbetleri ve sabuklama (abuk sabuk
konuşma,
saçmalama,
sayıklama)
belirtileri
ortaya
çıkar.”
(http://www.suchtprozesse.de/sucht.htm).
Böyle farklı ve önemli rahatsızlık belirtilerinin
öncelikle giderilmesi gerekmektedir. Herşeyden önce bağımlının bedeni temizlenmelidir ki bu
tür belirtiler ortadan kalksın. Bu yüzden, AMATEM’lerde bağımlının bedenin temizlenmesi,
yani, arındırma süreci ile genel tedavi başlar. Bu aşama tıbbi tedavi aşamasıdır. Bunu psikolojik
ve sosyal tedaviler izleyecektir.
Bir başka bölümde anlattığımız gibi bu tıbbi tedavi 4-5 gün sürer. Bu sürenin bitmesiyle
bağımlı birden iyileşmez. Kimi belirtiler ortadan kalkar, ancak ruhsal sıkıntılar devam eder.
Örneğin, tam karar verememiştir; gidiş gelişler yaşar. Bu noktada devreye psikolog ve sosyal
çalışmacı girecektir.
İnsanı ve toplumu ilgilendiren herşey sosyal çalışma mesleğini ilgilendirir. Bir insanın
huzursuzluğu, sağlıksızlığı, içekapanıklığı, saldırganlığı, kendi yaşamını kuramaması gibi
sıkıntılar sosyal çalışma mesleğinin işlevini ortaya çıkaran konulardır. Madde bağımlılığı da
insanda çeşitli sıkıntılar, sağlıksızlıklar, sosyal hastalıklar yaratır.
Tıbbi tedavide (fiziksel) hasta olan o tek kişiyi tedavi edersiniz, hekim olarak işiniz biter.
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Oysa sosyal tedavide sadece tedavi etmeniz istenen kişiden daha fazla kişi tedavi amacıyla
üzerlerine çalışmanız gereken kişilerdir. Örneğin, bağımlının, aile çevresinden, eşi, çocukları,
anası, babası, kardeşi, amcası, yengesi, teyzesi, nenesi, dedesi; arkadaş çevresinden yakın ya da
uzak arkadaşlarından birileri, eğitim çevresinden öğretmenleri, iş çevresinden patronu, iş
arkadaşları vb. Bunlardan ya değerli bilgiler alacaksınız, ya iletişimlerini güçlendireceksiniz,
ya iletişimlerini kesmeye çalışacaksınız. Bunlardan kimilerinden;
başvuranınızı (bağımlıyı) bağımlılıktan kurtarmakta destek elemanı olarak
yararlanacaksınız. Ya o kişi/ler,
-

başvuranı iyileştirme yönünde yararlı bilgiler toplayacağınız biri olacak.

Ya da sorunun kaynağını bulmuş olacaksınız ve o kişiyle bağların kopması
yönüne çalışacaksınız.
-

Böyle bir yakın ve uzak çevre çalışması yapmadan belki de bağımlıyı tanıyamayacak,
bağımlılık kaynaklarını öğrenemeyecek ya da bağımlının sözünü tutacağı, etkilenebileceği bir
destekten mahrum olmuş olacaksınız.
Çevre çalışması, sosyal çalışmacı için özel zaman ayrılması gereken bir süreçtir ve sosyal
tedavi sürecinin önemli bir parçasıdır ve belki de en önemli bir parçası olabilir.
İkinci aşama konu ile ilintili bulunan bu kişi ya da kişiler ile bağımlıyı buluşturup
buluşturmama, görüştürüp görüştürmeme kararıdır. Kimi olgularda bu iki tarafı biraraya getirmek
sosyal tedaviyi kolaylaştıracaktır; kimi durumlarda güçleştirebilir. Genellikle sosyal destek
olarak yararlanılabilecek kişi/ler ile bağımlıyı doğru ortamlarda buluşturmak anlamlı olacaktır.
Öyle kişiler vardır ki, bağımlıyı maddeye özendiren, ayartan bir arkadaşıdır; görüşmelerini
kopartmak sosyal tedavinin önemli ve zor bir aşamasını oluşturur. Bağımlıya madde satan ve
bunda direnen birini de belki de polise bildirmeniz gerekebilir. Bu da sosyal tedavinin bir parçası
olacaktır.
Bağımlının sevdiği aile bireyleri ya da arkadaşları ile bağlarını güçlendirmek,
sevmediği, görüşmek istemediği aile bireyleri ile görüşmelerinde ısrarcı olmamak en doğrusu
olacaktır.
Sosyal çalışmacı ve/ya yardımcısı (sosyal yardımcı; sosyal tekniker; gençlik
yardımcısı… Adını siz koyun.) bağımlı ile gerek AMATEM’de gerek tedavi merkezi dışında
gerektiği kadar, bu uzun bir süre olabilir, birlikte vakit geçirmelidir. Onun sosyal yaşamına
katılmalı, parçası olmalıdır. Onunla sinemaya, pikniğe, alışverişe gitmelidir. Bir anlamda, resmi
kimliğini unutturmadan “dost olmalıdır”. Bu zordur ve ancak sosyal çalışmacı için beceri
gerektiren en zevkli boyutlarından biridir bu. Birlikte olmalıdır. Bunun iki nedeni vardır:
1.
Bağımlı son zamanlarda dostları çekilmiştir, uzaklaşmıştır; yalnız bir insandır.
Yalnızlık onu daha da çok bağımlılığa sürükler.
2.
Siz ya da sevdiği başkaları onun yanında olmazsa o bağımlılık kanalına düştüğü,
düşüren arkadaşlarına gidecek ve onlarla yine bağımlılık ilişkilerine girecektir.
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Bu her iki durumda da, böylece, tedavi zorlaşacak; tedavi süreci zora girecektir.
Bu yönüyle, bağımlıyla birlikte zaman geçirmek de sosyal tedavi sürecinin parçası olduğu
kadar tedavinin de parçasıdır.
Birlikte zaman geçirmek, kendiliğinden boş zaman geçirmek olarak anlaşılmamalı,
programlı ve yakın hedefli olmalıdır. Uzak hedef zaten bağımlının bağımlılıktan kurtarılmasıdır.
Bir yakın hedef belirlenmelidir. Annesi ile arasının düzeltilmesi, alışveriş yapma becerisini
yeniden kazanabilmesi, topluma çekinmeden girebilmesi, iletişim becerisini yeniden
kazanabilmesi gibi. Bu kısa evreli amaç o gün ulaşılacak hedefi oluşturur.
Sosyal tedavici, sosyal rehabilitatör ya da sosyal bakım çalışması yapan kişi çalışması
sırasında yöntem ve tekniklerini o kısa evreli hedefi düşünerek, o hedefi adeta hedefleyerek
düzenler. Kısa evreli hedef olmadan ya da sadece ve her zaman uzun evreli hedefe gözeterek
çalışma yapılmaz. Yapılırsa o genel hedefin genişliği için ne yöntem netleştirilebilir, ne teknik ve
taktik gözetilebilir, ne de başvuran ile sağlıklı iletişim kurulabilir.
Yakın hedef de daha başında yapılan bir çalışma planı çerçevesinde önceden
belirlenmelidir. Bu yakın hedeflerin süreleri programlanmalıdır. Zamanlaması yazılı olarak
çıkarılmalıdır. Yoksa çalışma kendiliğinden ve adeta deyim yerinde ise sallapati olur. Zaten,
bilinmelidir ki, bir başvuranıyla belirli süreli çalışma yapan bir sosyal çalışmacının kendisinin
önceden hazırladığı bir yazılı planı olmalıdır. Bu plana uygun gündelik programlar
hazırlanmalıdır. Kolay değildir; bir kişiyle belirli bir zaman geçirilecektir ve bu zaman ahbap işi
geçirilecek bir zaman değildir; Tersine kurallı, ilkeli, aşamalı, hedefli, yöntemli ve zamanla
sınırlanmış meslekî bir zamandır bu.
Bağımlı ile çalışan sosyal çalışmacı gerek birey olarak onunla, gerek grupla çalışırken
sosyal tedavi altında tuttuğu kişinin ailesini, yakınlarını (deyiş yerindeyse, kankasını), arkadaş
çevresini, son zamanlarda iletişim kurduğu kişileri, belki de daha önceden yaptığı çalışmalarla,
birebir görüşmeler yoluyla vb. tam anlamıyla tanımalıdır. Onları iyice tanımak için gerek
başvuran ile (bağımlı) gerek onsuz girişimlere zaman ayırmalı, adreslere gitmeli, toplantılara
çağırmalı, hangi yolla olursa olsun zaman ayırarak ve enerji harcayarak tanıma çalışması
yapmalıdır. Bu tanıma çalışmasının da sosyal çalışmanın (meslekî çalışmanın) ve onun altında
yeralan sosyal tedavinin bir parçası olduğunu bilmelidir.
Titizlikle vereceği kararlardan biri şudur. Kimi sosyal tedavi sürecine katarsam
başvuranımın yararına olur, kimi ya da kimleri tedavi sürecine katarsan tedaviyi zora sokarım?
Başvuran ile kendisinin olduğu ilişki yapısına başvuran lehine kimleri katması kimleri katmaması
gerektiği, bu yapıyı kimlerle verimli bir ağa çevirip çevirmemesi gerektiği zor kararının
muhatabı kendisidir.
Bunun gibi, sosyal tedavi süreci içinde başvuranının durumuyla ilgili olarak ne zaman
psikiyatristle, ne zaman psikologla görüşmesi gerektiğine de karar vermek yaşamsal
önemdedir. İnsan duygusudur. İnsan, kendisini kaptırıp bir başvuranıyla iyi bir çalışma yaptığı
zahabına kapıldığı zaman, duygusal olarak, başkalarını araya sokmayı pek istemez. Oysa
meslekî çalışma duygusal olması gereken değil, nesnel olması gereken bir çalışmadır. Hele
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insanla çalışan mesleklerde takım çalışması başarılı sonuç için çok önemlidir. Tıp elemanları sık
sık konsültasyon yaparlar.
Bir hastalığa birkaç hekimin teşhis koyması işi. Konsulto. Latince “consulere” danışma,
görüş alma demektir. Türkçe karşılık olarak danışım denebilir. Tıpta bir hastada hastalığın
seyri üzerine ve alınması gereken tedavi kararları üzerine tıp hekimleri hastanın başında ya da
bir odada toplanarak görüş alışverişinde bulunurlar. Çünkü hastanın sağlığı ve belki de canı
sözkonusudur. Hatta veterinerler de tedavi etmeyi üstlendikleri hastalar için gerektiğinde hayvan
sahibi de dahil olmak üzere ilgili veteriner hekim diğer veteriner hekimlerle görüşmeler yapar.
Sosyal tedavide de konsültasyon (görüş alışverişi), aynı tıpta olduğu gibi, sorumluluğu
paylaşmak adına, en uygun tedaviyi bulmak adına kolaylaştırıcı etki yapar. Sosyal çalışmacının
çözüm üretme konusundaki stresini düşürür. Tıpta buna tıbbi konsültasyon (medical
consultation) deniyorsa, sosyal tedavi çerçeveli meslekî uygulama alanı içinde alındığında
(alınması gerekir) sosyal çalışmacılar, hatta psikologlar, psikiyatristler, psikoterapistlerle
birlikte, neden sosyal konsültasyon (Social consultation; sosyal danışım) yapmasın?
Sosyal konsültasyon sosyal çalışmacının birebir çalışma sürecinde insan olarak
yapabileceği yanlışlıkları önler, ortak akıldan çıkan farklı çözümler bağımlıyı daha kolayca
sağlığına kavuşturabilir. Ancak, elbette ki, sosyal konsültasyon da yapsa o olgu ile ilgili son kararı
sosyal çalışmacının kendisi verecektir; vermelidir.
Bu, birlikte yapılacak herhangi bir program konusunda da böyledir. O gün yapılacak
programın ne olması, hangi sürelerde olması, birilerinin bu ikiliye katılması ya da katılmaması
hep birlikte alınacak kararlardır ve ancak son kararı verecek olan başvurandır. Başka deyişle
başvuranın içine sinmeyen bir programı uygulamak başvurana yarar sağlamayacaktır.
Gereksizdir. Başvuranı, o programı yapmanın başvuran yararına olacağına ikna edebilirse sosyal
çalışmacı kendi programını uygulayabilir. Ancak, ikna yoluyla o karar da başvuranın kararı
olmuştur artık.
Örneğin, sinemaya gitmeye karar verdiklerine gidilecek filmin hangisi olacağına son
kararı başvuran vermelidir. Sosyal çalışmacı kendisi karar vererek başvuranı kendi istediği
filme götürme yöntemini seçmemelidir. Kuşkusuz hangi filme gideceklerini tartışabilirler.
Ancak, ikna edilemezse, son karar başvuranındır.
Sinema dedim, değil mi? Piknik yeri, çayır çimen, tiyatro, pazar yeri, panayır, kahvehane,
pastane, seyyar köfteci arabasının başındaki iki tabure, aklınıza ne gelirse, sosyal tedavi
buralarda yapılır. Aile içinde yapılır. Arkadaşlık grupları içine yapılır. Sosyal tedavi masa
başında yapılmaz. Sosyal tedavi aşamasında yatakta bir bağımlı varsa onun yatağının başı
sosyal bir ortam durumuna getirilir. Onu yormadan, sıkıntıya sokmadan yatakbaşında yaşamın
bağımlılıkdışı güzellikleri yaratılmalı, başvurana yaşatılmalıdır. Birkaç arkadaş birlikte
televizyonda film izleyebilir. Hoş sohbetler yapılabilir. Sosyal çalışmacı ile yatakta ve yatak
başında rol oyunu oynanabilir. Çeşitli sürprizlerle, yatakta sosyal tedaviyi alan başvurana çeşitli
mutluluklar yaşatılabilir. Güzel ve yaşanası dünyanın bağımlılıktan uzak hoşluklarını yatak
başındakiler yatakta olanla paylaşabilirler.
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Bir de bağımlı anadan doğan, kanlarına bağımlılık yapan maddelerin geçtiği bebeklerin
tedavisi var. Prof. Dr. Arif Verimli, bağımlı anadan soğan bebekte eroin etkilerinin üç ay
kadar görüldüğünü, sağlıklı bir aile ortamına alınır ve büyütülürse bağımlı olmaktan
kurtulacağını belirtmektedir. Bu ortam yaratılmazsa demek tehlike sürüp gidecektir. Verimli’nin
dediğine göre; bağımlılık sadece organik değil, psikososyal etmenlerce de belirlenmektedir (Haber
Türk, 15 10 2016). Bu nokta zaten bu kitabın ana konusudur. Bebeğin, bağımlı aileden
alınmalı, temmiz bir ortamda, ilgi ve sevgi yüklü bir ortamda sağlıklı yetiştirilmelidir. Böyle bir
süreçte çocuğun bağımlı olmayacağı bilgisi sosyal çalışma için de önemli bir tıbbi bilgidir.
Sosyal çalışma programı içinde de şu üç noktaya özen gösterilmelidir.
a)
Bebek anasından alınmalıdır, ancak bu, onun anadan ve ailesinden koparılması
olarak anlaşılmamalı, anası ile bağlantısı koparılmamalıdır. Zaman zaman görüştürülmeleri
sağlanmalıdır.
b)
Bu arada sosyal çalışma, ana, bağımlılıktan kurtulma isteği gösteremiyorsa, bebeği
ve ailesi üzerinden kurtulma iradesinin yaratılması için ikna etmeye çalışmalı; iknanın
gerçekleşmesi için anlamlı ve yeterli zamanı ayırmalıdır. Bu da onun meslek çalışmaları
kapsamındadır.
c)
İkna gerçekleşirse tıbbi temizlik aşamasından sonra anayla, gene bebeği ile analık
ve ailelik duyguları ve değerler üzerinden güçvericilik, güdüleme ve dirençlendirme çalışmaları
yapılmalıdır. Böylece, bir yandan tıbbi, sosyal ve psikolojik tedavi yollarının bütünlüğüyle
ananın kurtulması sağlanırken, sevgi dolu bir ortamda yetişen ve gelişen çocuğuyla zaman
zaman görüştürülerek sonunda ailenin sağlık içine bütünleşmesi hedeflenmelidir.
Bu aşamalar başarıyla tamamlandıktan sonra ailenin bütünleştirilmesi sağlanacak ve
ancak sosyal çalışmanın görevi bitmiş olmayacaktır. Aile, düzenli ziyaretlerle, aile sorunlarının
zamanında giderilme çalışmalarıyla, düzenli aile ile yaşayarak sürekli izlem ve destek teknikleri
kullanılarak belki de çok uzun yıllar, çocuk öğrencilik yaşına gelene kadar ve hatta daha
sonrasında da, daha seyrekleşmiş ziyaretlerle sosyal çalışmanın o aileyle ilgili görevleri hiç
sona ermeyecektir.

5.5. Ne Yapılmalıdır?
Sosyal çalışmacılar ve yardımcı meslekler uyuşturucu bağımlısıyla çalışırken önce ona
yaklaşım konusunda eğitimli olmalıdır. Örneğin, eğitimli olan insan sorun sahibi kişinin
karşısında kızmadan, kendini zorlamadan, sabra dayalı bir iletişimi başarabilecektir. Sabırsızlık
eğitimsizlikten kaynaklanır. Sorunu iyi bilen için sabretme kolaylaşır. Bunun gibi, hem
bağımlılık konusunda, hem karşınıza gelmiş bağımlı insan konusunda, çevresi, ailesi, geçmişi,
kültürü konularında, hem o kişinin aldığı bağımlılık yapan ilaç konusunda bilgisi olan bir
meslek elemanı karşısındakine, başvurana, sorun sahibine dört dörtlük doğru yaklaşmayı
bilecektir. Ayrıca, kendi meslekî bilgileri konusunda bilgisine ve yetkinliğine güvenen bir
meslek elemanı, sahip olduğu özgüven sayesine sorun sahibine mesleki anlamda kusursuz
yaklaşabilecektir. Bu yaklaşım da onu ve sorunlarını anlamayı kolaylaştıracaktır. Aşırıya ve
yanlışa gitmeyen ve temeli olan bir özgüven, meslek çalışmasında hataları azaltır, başarıyı
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arttırır.
Bilgilerine ve özduyum, yani empati yapma becerisini çalıştıran bir sosyal çalışmacı ya
da bir başka sosyal meslek sahibi, bağımlının karşısında serinkanlı ve yansız durabilir. Bu,
açıklama ne yapılmalı sorusunun ilk yanıtını oluşturmaktadır. Meslek elemanı bağımlı karşısında
yansız ve serinkanlı durabilmelidir. Size biraz çelişkili gibi gelecek ama, doğrudur;
a)

Bağımlı karşısında nesnel, serinkanlı ve mesafeli durmalı, ancak,

b)

Empati becerisini kullanmalı, yani kendisini onun yerine koyarak

yaklaşmayı bilmelidir. Bu çelişkili bir durum değildir. Meslekî formasyon, bu birbirine
ters görünen duruşların birarada durmasını sağlayacak bir formasyondur. Duygusal özdeşlik
kurmadan bağımlının sorunlarını anlamanız olanaklı değildir. Öteyandan, duygusal özdeşlik
kurmak demek, onunla samimileşmek, duygudaşlık yapmak demek değildir. Bu duygusal
özdeşliğin yanısıra bağımlıya, yani başvurana ya da sorun sahibine karşı mesafeli, nesnel bir
meslekî bir duruş da sergilenebilmelidir.
Bir başka ilkeye geçersek, bu duruş, karşısındakini her kola karşın insan gören, size
göre değerleri farklı da olsa; kirli, pis, kötü görünümlü, kötü tavırlı, saygısız, eğitimsiz biri de
olsa sizinle eşdeğerde bir insan olarak görmeli ve ona göre yaklaşmalısınız.
Bunun gibi, dini, dili, kültürü, yani davranışları sizin istediğiniz ya da alıştığınız ya da
beğendiğiniz gibi olmayabilir. O sizin ortak kültür ve ortak görüş arkadaşınız değil, meslek
elemanı olarak başvuranınız, ya da ona yardım için iki ya da dört yıl (belki de daha fazla)
öğrenim aldığınız bir sorun sahibi olabilir. Eğitim ve öğretiminizde edindiğiniz meslek ahlakı
(etik), karşınıza gelen her sorun sahibine aynı saygı, değer verme ve anlayış içinde yaklaşmanızı
zorunlu kılmaktadır.
Sosyal hizmet alanında karşınıza gelenler her zaman temiz, bakımlı, okumuş ve
görgülü olmayabilir. Zaten, bunlar, bu tür konumlarını yitiren ya da hiç sahip olamadığı için
sosyal sorun sahibi olarak karşınıza gelmek zorunda kalmış kimselerdir. Nasıl hekim, vücudu
yara bere, kan irin içinde birini tedavi etmekten kaçınmayı düşünemez, bir sosyal meslek elemanı
da karşısına gelen sadece bedensel değil, sosyal bakımdan yara bereli, kan irin içinde birine
yardımdan kaçınmayacaktır. Onu küçük göremeyecek, ona saygısızlık yapamayacaktır. Bunu,
onun mesleği ve meslekî bilgileri engeller.
Mesafeli olarak sıcak iletişim kurabilmek herhalde bu nokta ile ilgili en tılsımlı
sözcüktür. Sıcak ilişkiler başvuranın, sorun sahibinin, sosyal çalışmacının gösterdiği hedefi daha
kolay benimsemesini ve odaklanmasını sağlar. Bu da, sosyal çalışmacının başvuranla ilgili
meslekî hedefine daha kolay ulaşmasını sağlar; önemli bir kazançtır. Mesafeli olmak da sosyal
çalışmacı için meslekî bir gerekliliktir. Aynen öğretmenlerde olduğu gibi; hem eğitimde
kurallardan ve karşılıklı saygıdan ödün vermemek, hem öğrencilerle bütünleşebilmek. Kolay
olmayan, ama mesleğin gerekliliği olan bir çizgiyi yakalamaktır bu.
Bir psikiyatristin, bir psikoloğun, bir hekimin meslekî mesafeyi koruması bir sosyal
çalışmacıya göre hem daha kolaydır, hem daha bir zorunluluktur. Sosyal çalışmacı için de
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meslekî zorunluluk olmakla birlikte, diğer mesleklere göre bunu sağlamak daha zordur, çünkü
sosyal çalışmacı bizzat kendilerinin her fırsatta söylediği gibi, “başvuranına”, “sorun sahibine”
“dokunan” bir meslektir.
Duygularına, alışkanlıklarına, değerlerine dokunmadan bir hekim, bir psikiyatr, bir
yargıç görevini yapabilir. Sosyal çalışmacı yapamaz. Çünkü, ona dokunmadan güveni
kazanılamaz. İnce fark buradadır. Kuşkusuz, bu “dokunmak” ile tüm sosyal çalışmacıların bildiği
gibi, fiili dokunmak kastedilmemektedir. Duygularına dokunmak, değerlerine dokunmak,
alışkanlıklarına, aile bağlarına, bağsızlıklarına, yani yalnızlığına dokunmak kastedilmektedir. Bu
dokunmalar, bir yargıcın, bir psikiyatristin, bir hekimin mesafeli duruşuyla sağlanamaz. Bu ince
eşiği yakalayabilmek de beceri gerektirecektir. Bir yargıç, bir psikiyatr, bir hekim gerekli bilgileri
alma zorunluğu dışında duygularına dokunmak zorunda değildir. Çünkü onlar muhataplarının,
yani, hastalarının, sanıklarının duyularıyla işleri yoktur. Sosyal çalışmacı başvuranının
duygularıyla özdeşim kurarak ona yardımcı olabilir, sosyal tedaviyi ya da toplumla uyumunu
sağlayabilir. Söylemekle yap demekle olmaz bunlar; birlikte yapacaklardır. Aynı hedefe
odaklanarak sosyal sorunları çözebilmek duygulara dokunabilince olur.
Karşınıza gelen, bağımlıdır. Sosyal bağları yaralıdır. Hatta kopmuştur. Kolu kırık bir
hasta gibi… Ailesi, arkadaşları, çocukları onu terketmiştir. Seveni yoktur. Evlenmek ister,
evlenememiştir. İşsizdir. İş bulsa da çalışamayacağını bilir. Bağımlı olduğu için gizli bir
pişmanlık ve utanç duymaktadır. Bu nedenle ya başı öne eğiktir, konuşamaz, ya da aldığı
ilaçların etkisinden olacak, saldırgandır. Her bakımdan dertlidir. Her boyutuyla sosyal
çalışmanın, diğer sosyal mesleklerin ve sosyal hizmet alanındaki diğer yardımcı mesleklerin
çalışma nesnesidir ve öznesidir. Ona saygı onunla çalışanın mesleğine ve kendisine saygıdır.
Başvuranını, sorun sahibini küçümseyen, dudak büken, değersiz gören bir sosyal meslek
olamaz. Böyle yaparsa o henüz meslekleşme sürecini tamamlamamış demektir.
Bu genel yaklaşımdan sonra, ne yapmalı sorusunun diğer yanıtlarına geçebiliriz. Diğer
yanıtlar sosyal çalışmacı ve yardımcı meslekler ile diğer sosyal meslekler için daha bireysel
ilişkiler düzeyinde, tedavi, rehabilitasyon ve bakım süreçlerinde sürekli ve kesintisiz
kullanılacması gereken yöntemlerdir. Örneğin;


“Eğer kişi maddenin etkisi altında ise onunla bu durumda konuşmanın yararı



“Kendinizi hazır hissetmeden onunla konuşmayın.



“Açık, samimi ve inandırıcı olun, öğüt vermeyin.

olmaz.



“Genellemeler yapmaktan kaçının.



“Korkularınıza dayanarak konuşmayın.

“Onu etiketlemekten kaçının, çünkü “kullanıcı olarak” etiketlenen kişiye
yaklaşmak çok zordur.




“Önyargılarınızın farkına varın (“Bunlar iflah olmaz”), böylece yanlış iletişim
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kurma olasılığını azaltırsınız.
“Kendinizi onun yerine koymayı deneyerek onun düşünce, yaşantı ve korkularını
anlamaya çalışın.




“Uzman yardımı alması için samimi bir yaklaşımla onu ikna edin.”

Ciddi bir deneyim süzgecinden geçirilerek yazıldığı belli olan bu yöntemler sosyal
çalışmacılar
ve
yardımcıları
için
de
yolgöstericidir
(http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/madde- bagimliligi).
Bunlara ek olarak
1. “Kendinizi hazır hissetmeden onunla konuşmayın” ilkesi ile birlikte bağımlının da
sizinle görüşmeye ve tedaviye kendisini hazır hissetmesi gerekmektedir. Bağımlının istemediği
bir tedavinin başarıya ulaşması çok zordur.
2.
Yukarıda denildiği gibi, “maddenin etkisi altında ise” konuşmaya gerek yoktur.
Ancak maddenin etkisi geçse de sizinle konuşmak için hazır ve istekli değilse gene konuşmaya
gerek yoktur. Onun bu görüşmeyi istemesi için, sessizce, uygun ve farklı değişkenlerin devreye
girmesini sağlamaya çalışınız. Örneğin, onun güvendiği birinin bu görüşmeye gitmesi için ikna
etmesini sağlamayı deneyebilirsiniz.
3.
Sorun sahibini caydırma heyecanıyla, başına gelebilecek daha kötü olayları
korkutma biçiminde söylemeyin. Böyle anlarsa etkisi olmaz. Bilimsel bilgileri nesnel olarak
anlatınız ve son kararı kendisinin vermesi gerektiğini, eğer kendisi isterse kendisine yardımcı
olabileceğinizi belirtiniz.
4.
5.
belirtiniz.

Hiçbir biçimde onu suçlayıcı olarak konuşmayınız. En büyük yanlış budur.
Özgüvenini güçlendirecek biçimde konuşunuz. Örneğin, isterse başarabileceğini

6.
Her konuşmanızda ona insan olarak saygılı olunuz. Davranışlarınızla bunu
yansıtınız. Bunu anlaması durumunda tepkileri farklılaşacaktır.
7.
Onun kültürel anlayış ve davranış yapısına uygun olarak, dikkatlice, siz ya da sen
diye hitap edebilirsiniz. Önemli olan onun sesiyle konuşarak onunla özdeşleşmektir. Bunun
meslekî mesafe ile (meslekî distanzla) bir ilişkisi yoktur. Meslekî ilişkinizi koruyacak kadar gene
“uzak” olabilirsiniz.
Bu temel yaklaşım yöntemleriyle başlayan bir görüşme bağımlının tedavi sürecini daha
rahat kabul etmesini ve tedavi yöntemlerinizin daha kolayca etkili olmasını sağlayacaktır.
Öteyandan, ne yapılmalıdır sorusunun tıbbi bakımdan genel kısa yanıtı “tedavi
yapılmalıdır” olmalıdır. Bu düz ve yalın ifadenin fiziksel olarak iki farklı modeli vardır. Madde
bağımlılarının tedavisi;
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a)

ayakta ve

b)

yataklı olarak yapılır.

Ayakta tedavi, çocuk ve ergen ve yetişkin bağımlılar için, yataklı bir kurumda yatırarak
değil, ayakta, günübirlik yapılan tedavi uygulamalarıdır.
Türkiye’de ayakta tedavi için ayakta tedavi merkezleri vardır. Bu merkezler, madde
bağımlılarının ayakta tanı (teşhis), tıbbi ve psiko-sosyal tedavi ile tıbbi ve sosyal rehabilitasyon
hizmetlerinin yapıldığı, ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunan kamu ve özel yataklı sağlık
kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan Bakanlıkça çalışma izni verilmiş kuruluşlardır.
Tedavinin tıbbi boyutunda detoksifikasyon (detoctification (İng.), yani ağusuzlaştırma
tedavisi başlangıç tedavisidir. Toksin bedende yerleşen çeşitli zehirlerin İngilizcesidir.
İngilizcede de- öneki, - siz, -sız ya da –sizleştirme, -sızlaştırma demektir. Bedenin, bağımlılık
yapan maddeden arındırılması ve tedavi sırasında vücudun bu maddelere olan gereksinimi
sonucunda ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin giderilmesi için uygulanan ilaçlı tedavidir.
Bu çalışmalar sırasında madde bağımlılığıyla ilgili yazıları okurken “eğitim merkezi”
kavramıyla da karşılaşacaksınız. Madde bağımlılığı alanında görev yapacak kişilere Sağlık
Bakanlığı tarafından ya da Sağlık Bakanlığının denetimi altında düzenlenen bağımlılıkla ilgili
eğitimler düzenlenir, sertifika ya da katılımcı belgesi verilir. Eğitimi ve bu belgeyi alanlar ilgili
tedavi merkezlerinde çalışmaya başlarlar. Bu eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş yataklı tedavi merkezlerinde verilir.
Tedavi çeşitlerinden olan ve sosyal çalışmacıları, psikologları ve yardımcı meslekleri
yakından ilgilendiren bir terim de “psiko-sosyal tedavi”dir. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri
Yönetmeliğinde psiko-sosyal tedavi şöyle tanımlanmıştır (2013):
“Hastanın remisyon süresini uzatmak, yeni psiko-sosyal beceriler kazanmasını ve
topluma entegre olmasını sağlamak, yaşamını yapılandırmasına ve ruhsal sorunlarının çözümüne
yardımcı olmak amacıyla yapılan tedavi”dir.
Aynı kaynakta yeralan birkaç tanımı da vererek bu bölümü sonlandıralım:
Tıbbi rehabilitasyon: “Yataklı ve ayakta hizmet veren merkezlerde yapılan
detoksifikasyon sonrası ayakta ve/veya yatarak, ilaçlı ve/veya ilaçsız psiko-sosyal tedavileri
içeren, kişinin sosyal açıdan düzelmesini hedefleyen tedavi süreci.”
Yatırılarak tedavi: “Bakanlıkça yetkilendirilmiş yataklı tedavi merkezlerinde, erişkin ve
çocuk- ergen hastaların yatırılarak yapılan tedavi uygulamaları.”
Yataklı tedavi merkezi: “Madde bağımlılarının ayakta ve yatarak teşhis, tıbbi ve psikososyal tedavi ve tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin yapıldığı kamu ve özel yataklı sağlık kurum
kuruluşlarında kurulan Bakanlıkça faaliyet izni verilmiş madde bağımlılığı tedavi merkezleri.”
Yerine koyma tedavisi: “Kişinin bağımlı olduğu maddenin yerine geçen ve bağımlı
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olduğu madde isteğini engelleyerek, sosyal, fiziksel ve psikolojik zararları azaltmak amacı ile
agonist ya da kısmi agonist bir ilaçla yapılan tedavi.”
Bağımlılık alanında çalışacak olan sosyal çalışmacılar ve sosyal yardımcılar bu
kurumsal
tanımlara iyice, içselleştirerek, anlayarak sahip olmalıdırlar. Aman sakın,
ezberlememelidirler. Çonkü ezberlenen bilgiler, (a) kısa sürede unutulur, (b) yarın mezun
olduğunuz ve çalışma alanına girdiğiniz zaman o bilgileri sık sık yineleyerek unutmasanız bile
uygulamaya aktaramadığınızı, yani bu tanımları ve bilgileri kullanamadığınızı görerek
şaşıracaksınız ve ama mutlaka başarısız olacaksınız. Bu da sizi mutlak üzecektir.

5.6. Neden Yapılmalıdır?
Bu soruyu hepimiz birbirimize sormalıyız. Rivayet muhtelif, yani, söylentiler çeşit çeşit.
Ancak bilimin gözlüğüyle baktığımızda toplumun karmaşıklaştığını, aile bağlarının çözüldüğünü,
eski sevgi ve saygının kalmadığını söyleyebiliriz. İşte madde bağımlılığı çözüyor aile bağlarını,
işte madde bağımlılığı kaldırıyor ortadan anaya babaya saygıyı, sevgiyi. Hem de hunhar ve acı
bir biçimde… Çünkü madde bağımlılığı sadece kullanan gençleri değil ailelerini de tüketiyor,
ailelikten çıkarıyor, bozuyor düzgün aile yapısını… Madde kullananın yakın akraba çevresini de
tüketiyor, onları da bir batağın içine çekiyor. Sevgisiz aileden çıkan çocuk sanki kendisine sevgi
vermeyen anne ve babasını adeta kendisini tüketerek cezalandırıyor. Kendisini kurtarmak için bir
şey yapmayan toplumu o toplumun sağlığını bozarak cezalandırıyor adeta. Sevgiyle örülmüş
aile bağları çözüldüğü için mi madde bağımlılığı artıyor, madde bağımlılığı mı bizatihi aile
bağlarını çözüyor? Buyurun, yanıt verin. Bu bir kısır döngüdür.
Bu demektir ki, maden bağımlılık yapan maddeler kişinin sosyal ilişkilerini (aile ve
yakın çevresiyle) bozmaktadır, bu ilişkilerin de tek tarafı olmadığına göre, karşı taraftaki aile,
yakın arkadaşlar, iş arkadaşları da kişinin bağımlılığından zarar görüyor demektir. Üzülüyorlar,
yeri gelince davranış biçimlerini değiştiriyorlar, yani, yakınlarını izlemeye alıyorlar, ona daha
çok vakit ayırıyorlar, uykusuz kalıyorlar vb. bağımlının sosyal çevresi de bu bağımlılıktan
zarar görmektedir.
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (EMCDDA)’nin her
yıl çıkardığı Avrupa Uyuşturucu Raporunda belirtildiği üzere “yeni veriler […], esrarla ilgili
sorunların tedavisine yönelik teleplerdeki” artışa işaret ediyor. Bunun içinde de “Avrupa’da
uyuşturucu tedavisi sistemleri içinde esrarın artan önemini gözler önüne” seriyor (s. 11). Bu
cümlelere geçen tedavi kavramı alıştığımız gibi bedensel tedaviyi kastetmiyor, “hizmet sağlama ve
sevk sistemi”ni de uyuşturucu tedavi sistemi içinde görüyor. Yani bu bir sosyal tedavi olarak
anlaşılmalıdır. Sosyal tedavi, kişinin sosyal yaralarının sarılması, bozulan sosyal dengelerinin,
sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi ya da yeniden düzene sokulmasıdır.
Örneğin, kimi ülkelerde, ceza adaleti sisteminden direkt sevk edilenler, tedaviye
başlayanların büyük bölümünü oluşturmaktadır. Veriler, esrarla ilgili rahatsızlıklar için online
olarak verilen kısa bir müdahale seansından bakımevine yatırılmaya kadar değişik tedavi
yöntemlerini uygulayan sosyal çalışma mesleği ve diğer ilgili meslekler işte bu yüzden meslek
uygulaması yapmalıdır.
140

Bu satırlar bağımlılığın sadece sosyal değil, toplumsal boyutunu da göstermektedir.
Madde bağımlılığı sadece sosyal, yani aile ve arkadaş çevresine kalan bir sorun değil, toplumsal
bir sorundur aynı zamanda. Bağımlı bir süre sonra işine gidemez oluyor, sağlıklı üretim yapamaz
oluyor. (Bunu ailede çocuk üretimi, aile işlerinde hizmet üretimi ve işyerinde iş üretim olarak
görebiliriz.) Bu üretimler yapılmayınca dolaylı olarak ailenin diğer bireylerinin işyeri üretimleri
aksamaya başlıyor, bağımlının çalışma yaşamı sönüyor. Bu da ülke ekonomisine olumsuz
katkılar yapıyor. Öteyandan, bağımlıda görülen şidet, saldırganlık davranışları toplumsal ortama
yansıyor. Gerek satan, gerek kullanan için suç oranlarını arttırıyor. Bu da adalet ve içişleri
sistemine ek masraflara yolaçıyor, gene ülke ekonomisi olumsuz etkileniyor. Sadece bununla
kalmıyor. Bağımlıların iyileştirilmeleri, gerek tıbbi, gerek ruhsal, gerek sosyal sağlıklarına
kavuşturulmaları için ek masraflar gerekiyor; sağlık harcamaları artıyor. Önlenebilme özelliği
olan bu sağlık harcamalarının gereksiz yere artması diğer önlenemez ya da önlenmesi zor sağlık
sorunlarına ayrılabilecek harcamaların bu alana sevkedilmesiyle ülke ekonomisine yeni ve
gereksiz bir yük oluşturuyor. Bu da bağımlılığın toplumsal boyutudur.
Bu farklı boyutlardaki zararların en aza indirilmesi için, özellikle önleyici tıbbi, ruhsal ve
sosyal çalışmalar yapılmalıdır.

5.7. Nerede Yapılmalıdır?
Uyuşturucu bağımlıları ile yapılan çalışmalar diğer tıp ve sosyal mesleklerin kurumsal
bağlılıklarına uygun olarak hastaneler, klinikler, kamusal ya da özel ruh sağlığı merkezleri,
üniversitelerin toplum sağlığı merkezleri, sağlık merkezleri ve birinci basamak sağlık
merkezleri, güvenlik birimlerinin toplantı salonları, cezaevleri, okullar, üniversiteler,
mahkemeler gibi konuyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarda sunulabilir. Ancak bu, neredenin
genel bir yanıtıdır. Psikiyatr, psikolog, polis, akademisyen, öğretmen ve bunlarla yüzyüze olan
potansiyel olan olmayan uyuşturucu bağımlıları ile yapılacak çalışmalar için akla gelen yerlerdir.
Oysa bir sosyal çalışmacı için uyuşturucu kullanma potansiyelinde olan ya da kullanan kişilerle
sosyal çalışma için akla gelen ve bulunulan her yer çalışma yeridir, çalışma alanıdır. Ailelerin
evleri, bekâr evleri, öğrenci evleri, kahvehaneler, bilardo salonları, pazar yerleri, taksi durakları,
okul bahçesi duvarlarının oturulabilir üzeri, mezarlıkların çimenlikleri, piknik, dolaşma yerleri,
sadece okulların toplantı salonları değil, sınıflar, öğrenci yurtları, birlikte gidilen sinema,
tiyatro, uyuşturucu kullananın babasının işyeri vb. her taraf sosyal çalışmacının uyuşturucu
konusunda çalışma yaptığı yer olabilir.
Özetlemek gerekirse sosyal çalışmanın her yer olan çalışma alanlarını iki ana blokta
toparlayabiliriz.
Hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, sağlık merkezleri, toplum merkezleri, okullar
vb… gibi dört duvar içinde yapılan sosyal çalışmanın alanları… Buna kimi ABD kaynakları
dört duvar sosyal çalışması demektedirler (Four walls social work (İng.); Vier Wände Sozialarbeit
(Alm.).
Bağımlı adaylarının ya da bağımlıların yoğunlaştığı her yer. Sokak, sinema,
mezarlık, yıkıntılı köşeler, terkedilmiş yapılar, işlek caddeler, kentin geniş alanlarına bakan belirli
duvar üstler, parklar, banklar, kendileriyle çalışılması hedeflenen ya da çalışılan kişilerin
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evler, arkadaş ortamları, akrabaların bulunduğu yerler, gidilebilecek köyler, kentlerin kenar
köşe mahalleleri… Buna sokak sosyal çalışması denmektedir (Street social work (İng.);
Strassensozialarbeit (Alm.)).
Ev ziyaretleri, bireyle çalışmalarla başlayan diğer tüm sosyal çalışmalar bu iki blok
içinde yeralacaktır. Ancak genel olarak bireyle çalışmanın ve grupla çalışmanın daha çok dört
duvar sosyal çalışmasına, toplulukla çalışmanın sokak sosyal çalışmasına daha yatkın
yöntemler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak, örneğin, toplulukla çalışmanın çok
ve geniş kapsamlı, sokak sosyal çalışmasının daha dar kapsamlı birer yöntem olduğu gibi
farkları gözeterek…
Dört duvar sosyal çalışmasının hastane, sağlık merkezlerinde ve bedensel sağlık
bağlamıyla sınırlı olarak yapılanın klinik sosyal çalışma da denmektedir ki yanlış değildir.
Sosyal çalışmacı seçtiği branşa göre bu iki çalışma model ve alanının birinde
uzmanlaşabilir. Ayrımlama burada bitmez. Bir sosyal çalışmacı için
-

kliniğe gelip giden hasta ile

-

hastanede yatan hasta

ayrı özellikler taşır. İkisine ayrı tekniklerle yaklaşılmalıdır. Bu ayrımı sosyal çalışmacı
-

kişiye yaklaşımında,

-

seçeceği uygulama modelinde,

-

uygulayacağı müdahalenin tekniğinde ve

-

alacağı sonuçta

görebilecek ve kullanabilecek donanımdadır.

5.8. Nasıl Yapılmalıdır?
Hamburg’da danışmanlık yapan Deike Rickmers’in bağımlılıktan kurtulma için
düzenlediği yol haritası şöyle (2016):
Düşkünlük yaratan davranışın arkasında hangi karşılanmayan gereksinimler,
giderilmeyen korkular bulunmaktadır sorusunun yanıtı bulunmalıdır.


Daha önceki çözüm denemelerinin yaşanan sorunların çözümlenmesine yetip
yetmediği, yoksa, tersine, sorunlar daha yoğunlaşarak sürüp sürmediği, daha da güçlenip
güçlenmediği sorgulanmalıdır.


Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz düşüncelerin ve hastalık duygularının yokedilmesi
için program yapılmalıdır.




İlişki kurma ve gereksinimlerin giderilmesi için sorumluluk duygusunun tekrar
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kazanılması için meslekî müdahale programlanmalıdır.
Çelişkiler ve hayal kırıklığı durumları ile ilgili olarak olumlu bir çevrenin
yapılandırılması için destek verilmelidir.


Mevcut yetkelerin kompetenzlerin, çarelerin yolların, kaynakların ilk fırsatta
yeniden harekete geçirilmesi için çalışılmalıdır.


Özdenetimin ve yaşam denetiminin yeniden ve hızla geri kazanılması için
gerekenler yapılmalıdır.




Bu düzlemde, ayrıntılı hedef programları geliştirilmelidir. Bu yol haritasını şöyle

okumalıyız.
Bağımlılık sorunu ile karşısına gelen sorun sahibine doğrudan kişiyi çözümlemeye yönelik
bir soru ile başlanmaktadır. İkinci soru da bu çerçevededir. Bunların arkasından sosyal
çalışmacının sorunu çözmeye yönelik geliştireceği program aşamaları ve meslekî müdahale
tercihleri gelmektedir.
Bu yol haritası sadece sosyal çalışmacılar ve tamamlayıcı diğer meslekleri değil konu ile
ilgili diğer sosyal meslekleri de ilgilendirmelidir. Hepsinin yol haritasıdır bu. Dikkat ederseniz
yol haritası iki soruyla sorularla başlamaktadır. Bu sorular önemlidir. Ancak, uygulamaya somut
katkı vermek için daha somut bir tol haritası çıkarılmalıdır. Bu bağlamda, bağımlı ile çalışanalar
için ilk yapılması gereken bağımlı olduğu için başvuran ya da tedavi altına alınan kişiyi kişi
olarak değil, birey olarak görmek ve bu gözle yaklaşmaktır. Bilindiği gibi kişi sadece kendisini
temsil eden biyolojik varlık olan insandır. Birey ise ekonomik, toplumsal, sosyal ve kültürel
bağlamları ve ilişkileri içindeki insandır. Hepimiz biliyoruz ki insanlar bağımlılık hastalığına,
-

yoksulluk ya da babadan varsıllık gibi ekonomik etkilerle;

-

işsizlik, aylaklık nedeniyle,

ülkenin tarihsel, coğrafi, kültürel ve toplumsal gibi temel özellikle ve etkenlerine
bağlı olarak;
-

aile, mahalle, arkadaş, işyeri, yakın çevre gibi sosyal etkilerle;

yakalanırlar. Gene bu etkenlerin düzenli etkiler taşıması, iyi düzenlenmesi ve iyi regule
edilmesiyle yakalanmazlar.
Yukarıdaki dört etmenin içine mutlak kesinlik taşımadığı için yaş etkenini koymuyoruz,
ancak, bağımlılık kapanına daha çok çocukluk ve gençlik yaşlarında yakalanmanın daha kolay
olduğunu da eklemeliyiz. Özellikle gençlik psikolojisi bağımlılığa sürükleyen psikolojik etkilerin
en yoğun olduğu yaştır. Çocukluk yaşı da algı ve bilgi eksikliğinden kandırılmaya en uygun yaş
olduğu için önemlidir.
O zaman, konu ile ilgili bir meslek elemanının karşısına gelen bir başvurana, yukarıdaki
iki sorundan önce, sorulacak soru kimliğiyle ilgili sorular olmalıdır. Kuşkusuz sağlıklı ve düzgün
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bir iletişim kurulması için bilinmesi gereken ilk bilgi muhatabın adı ve soyadıdır. Bu sadece
kimlik bilgilerinin bilinmesi demek değildir. Bu ve diğer kimlik bilgileriyle sadece iyi bir
iletişim kurulmaz, muhatabı daha iyi anlamak için gerekli birçok temel bilgiye ulaşılabilir. Bu
sorularla hangi kültürel ortamdan geldiğinin ilk temel bilgisi sağlanır. Yaşını bilmek psikolojik
yapısını bilmeyi kolaylaştırır. Cinsiyet bilgisi kadına ya da erkeğe nasıl farklı yaklaşılması
gerektiğinin ilk hareket bilgilerini verir. Memleketi ya da uzun yıllar yaşadığı yer kültürel yapısı
üzerine bilgi sunar. Eğer o kentte kısa yaşadıysa farklı ve hızlı etkileşimler ve etkilenimler içine
girmiş olabileceğinin ipucu ortaya çıkar. Bu nedenle ilk sorulması gereken kimlik bilgileridir.
Listede olmayan, ikinci öğrenilmesi gereken aile yapısıdır. Bekâr mı evli mi? Birlikte
yaşadığı biri var mı? Aile ilişkileri nasıl? Vb. gibi bilgiler meslek elemanına değerli temel bilgiler
sağlar.
Bunun gibi işyeri bilgileri alınmalıdır. Sadece nerede çalıştığı değil, işinden ve işyerinden
mutlu olup olmadığı; işyeri ortamının bağımlılığa iteleyen bir yapısı var mı? Bunlar
öğrenilmelidir.
Üçüncü olarak kısa da olsa bir yaşamöyküsü (anamnez) alınmalıdır. Yaşamöyküsü hangi
genel yollardan ve koşullardan geçerek bugüne geldiği konusunda meslek elemanını aydınlatır.
Bundan sonra yukarıdaki sorulara başlanılmalıdır.
Yukarıdaki soruların birincisi olan, düşkünlük yaratan davranışın arkasında hangi
karşılanmayan gereksinimler, giderilmeyen korkuların bulunduğu sorusu psikolojik bir
çözümlemeye götürecek bir sorudur. Bu soruyla bağımlılık konusunda doğrudan meslekî bir
giriş yapılmış olmaktadır. İlk üç soru sorulmadan bu soru sorulursa yanıtını bulmakta
zorlanılacak bir soru olarak ortada kalır.
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Uygulama Soruları
1)
Bir kâğıda, ağır ağır, düşünüp yazarak, bilgi ile uygulama arasında bağ kurma
ile düşüncelerinizi yazınız. Neler olabilir? Bunu yazarken, saçma bir şey yazmış olabileceğiniz
kaygısına hiç kapılmayınız. Belki de üzerinde düşünülebilecek şeyler yazacaksınız. Bunu siz
bilemezsiniz ki!
2)
Bir kâğıda madde bağımlılığı ile bilgi (kuram) ilişkisiyle ilgili birşeyler yazınız
ve yazdıklarınız üzerinde düşününüz.
3)
Bir kâğıda madde bağımlılığı ile uygulama ilişkisiyle ilgili birşeyler yazınız ve
yazdıklarınız üzerinde düşününüz.
4)
Diğer meslekler ile sosyal çalışma mesleği arasında madde bağımlılığı konusunda
ne tür farklar, (isterseniz buna uygulama farkları deyin), düşünebilirsiniz? Bunları düşünerek
altalta yazınız.
5)

Sosyal çalışma madde bağımlılığı konusunda ne yapmalıdır?

6)

Sosyal çalışma madde bağımlılığı konusunda bunları neden yapmalıdır?

7)
yapmalıdır?

Sosyal çalışma madde bağımlılığı konusunda çalışmalarını nerede/nerelerde

8)
yapmalıdır?

Sosyal çalışma madde bağımlılığı konusunda yapması gerekenleri nasıl
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde;
1)

Kuram ve uygulama ilişkisiyle ilgili bilgilerimizi tazeledik.

2)
Mdde bağımlılığı konusunda bilgilerimiz ile uygulama arasındaki ilişkiyi
öğrenmeye çalıştık.
3)
Sosyal çalışma mesleğinin madde bağımlılığı konusundaki görevlerini ve diğer
mesleklerle farklarını öğrendik.
4)
Sosyal çalışma mesleğinin madde bağımlılığı alanında ne, nden, nerede ve nsıl
yapması konularında bilgi sahibi olduk
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Bölüm Soruları
1) Özellikle sosyal meslekler için sözkonusu olan bir durumu en iyi aşağıdakilerden
hangisi açıklamaktadır?
a) Sosyal mesleklerin dayandığı sosyal bilimlerin ürettiği bilgiler merkezidir. Merkezi
bir denetime sahiptir.
b) Sosyal mesleklerin dayandığı bilgiler evrenseldir; dünyanın her tarafında geçerlidir.
c) Sosyal mesleklerin dayandığı bilgiler sadece o mesleğin uygulamalarından ürer,
araştırmalarla üretilen kuramsal bilgilere gerek yoktur.
d) Yabancı toplumlarda farklı ekonomik, toplumsal, kültürel ortamlarda üretilmiş
bilgiler her zaman her yerde geçerli olamamaktadır.
2) Madde bağımlılığı konusunda aşağıdaki eylem süreçlerinin hangisi doğru sürece
uymamaktadır?
a) Sivil örgütlenme
b) Koruma
c) Önleme
d) Tedavi ve rehabilitasyon
3) Madde bağımlılığı uygulamasının alanları arasında aşağıdaki değişkenlerden hangisi
alanlar mantığına uymamaktadır?
a) Uygulama her tarihsel dönemde yapılır.
b) Uygulama her toplumsal yapıda yapılır.
c) Uygulama her yerde ve her kişiye yapılır.
d) Uygulama her durumda aynı yöntemlerle yapılır.
4) Meslek uygulaması her koşulda herkese verilen bir tek ilaç değil, kişinin coğrafi ve
kültürel, ekonomik, tarihsel, toplumsal ve ruhsal özelliklerine ve kişinin sağlık aşamalarına göre
farklılıklar gösterir. Bu cümle;
a) Doğrudur
b) Yanlıştır.
5) Türkiye’de sosyal çalışmacılar ve diğer sosyal meslek sahipleri mesleklerini
yürütürken sahip olmaları gereken anlayış konusunda aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en
doğrusu olabilir?
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a) Uygulamacı sadece evrensel bilgilere dayanmalıdır.
b) Evrensel bilgilerle uygulama yaptığı toplumun yerel bilgilerini harmanlamalı, bunları
uygulama içinde mezcetmeli ve bu iki bilgi adasının ortak çıktılarını kaynaştırarak
kullanabilmelidir.
c) Uygulamacı sadece yerel bilgilere dayanmalıdır.
d) Yerel bilgilere dayanırken uygulama yaptığı toplumda evrensel meslekî bilgileri
daima öne almalı ve evrensel bilgilere uygun hareket etmelidir.
6) Yerel toplumsal bilgilerin aşağıdaki ifade edilen kaynakların hangisinden toplanması
olanaklı değildir?
a) Çeşitli yerel içerikli kitaplar ve kitaplar dışındaki diğer kaynaklar incelenerek,
b) Yerel toplum düzeyinde bilimsel araştırmalar yapılarak,
c) ABD’den çevrilmiş kitapların bilgileri kullanılarak,
d) Ülkedeki meslekî uygulamalar değerlendirilerek…
7) Emniyet Genel Müdürlüğünün 2014 Uyuşturucu Raporuna göre uyuşturucudan
ölenlerin yaş ortalaması daha önceki yıllara göre …………… göstermektedir.
a) düşme
b) yükselme
c) aynılık
d) ilk altı ay yükselme son altı ay düşme
8) Emniyet Genel Müdürlüğünün 2014 Uyuşturucu Raporuna göre madde
bağımlılığından ölenleriin en yoğun olduğu iller aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ankara
b) Antalya
c) Adana
d) İstanbul
9) Sokaklarda esrar, kokain, nikotin gibi bağımlılık yapan maddeleri satanlar için madde
bağımlılığı alanında aşağıdaki argo terimlerden hangisi kullanılmaktadır?
a) Bıçkın
b) Satıcı
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c) Torbacı
d) Poşetçi
10) Sosyal çalışmada bağımlılık tedavisinde birincil ve ikinci önleme diye adlandırılan
iki uygulamadan birincil önleme olanı ……………… , ikincil önleme erken tanıdır.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) d, 4) a, 5) b, 6) c, 7) a, 8) d, 9) c, 10) koruma.
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6. BAĞIMLILIK KONUSUNDA SOSYAL HİZMETLER VE SOSYAL
ÇALIŞMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bağımlılık konusunda sosyal çalışma mesleğinin rolü, işlevleri ve nasıl bir
uygulama yürüteceği konusuna giriyoruz. Bunun yanı sıra, sosyal hizmet alanında sosyal
çalışmanın dışında farklı meslekler de çalışır. Onlar da sosyal hizmetlerin verilmesinde rol
alırlar. Sosyal hizmet elbirliğiyle, disiplinlerarası çalışma ile verilen hizmetlerdir. Bu hizmet
vericilerin bir parçası da sosyal çalışma mesleğidir. Özellikle sosyal çalışmanın görevleri
koruyucu önleyici çalışmalardan sosyal tedavi ve sosyal rehabilitasyon ve sosyal bakıma kadar
uzanan geniş bir yelpazeyi oluşturur. Sosyal çalışmacının bağımlılara yönelik görevleri de bu
bölümde yer almaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Birçok sorunun arasından birkaç ilginç soru verelim:
1)

Bağımlılık konusunda sosyal çalışma ne yapar?

2)

Bağımlılık konusunda verlebilecek sosyal hizmetler neler olabilir?

3)

Bağımlılık konusunda destek mesleklerin görev alanları nelerdir?

4)

Sosyal çalışmanın koruyucu önleyici görevleri nasıl yaşam bulur?

5)

Sosyal çalışmanın bilgilendirici, bilinçlendirici görevleri nelerdir?

6)

Sosyal çalışma tedavi edici ve rehabilite edici görevlerini nasıl yerine getirir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bağımlılık konusunda
neden sosyal çalışma?

Öğrenci bağımlılık konusunda
sosyal çalışma mesleğinin
varlık nedenini ve meslek
uygulamalarının gerekliliğini
öğrenecektir.

Bağımlılık konusunda
sosyal çalışmaların
çeşitleri nelerdir?

Sosyal çalışma bu alanda
hangi çeşit uygulamalarla
işlevini verine getirir, bunu
öğrenecektir..

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Bilimsel bilgilere dayalı olarak
yaratıcı meslek uygulamalarını
kavramak ve yaşama
aktarabilmek için analitik
düşünme becerisinin gelişkin
olması gerekir.
Bunun gelişmesi için de aynı
konuları değişik kaynaklardan
okumak, üzerinde düşünmek,
bilenlerle tartışmak, not
almak ve yayınları okudukça
bilgi notlarını zenginleştirmek
gerekecektir.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal çalışma uygulamaları



Sosyal hizmet uygulamaları



Koruyucu önleyici sosyal çalışmalar



Bilgilendirici bilinçlendirici sosyal çalışmalar



Tedavi edici sosyal çalışmalar



Rehabilite edici sosyal çalışmalar



Topluma kazandırıcı sosyal çalışmalar
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Giriş
Bağımlılık konusunda sosyal çalışma mesleğinin amaçlarına uygun olarak herhangi bir
meslek erbabından gönüllüye kadar herkesin yapabileceği şeyler vardır. Bunlara sosyal
hizmet/ler denir. Bir de lisans öğrenimleriyle sosyal çalışma disiplinini oluşturan ilke, kural ve
yöntemlere uygun olarak yapılan bir meslekî etkinlikler dizini, sosyal çalışma/lar vardır.
Önlisans öğrenimiyle alınacak disipliner bilgilerle öğrenim süresinde kazanılmış becerilere uygun
olarak diploma almış önlisans mezunları da bir meslekî disiplin çerçevesinde görevlerini
yaparlar. Bağımlılık konusunda sosyal çalışma ve sosyal hizmet olan iki etkinliği birbirinden net
olarak ayırabilmek kavramayı ve işleri kolaylaştıracaktır. Sosyal çalışmacının diğer destek
elemanlarıyla birlikte meslekî kapsamda yeralan koruyucu önleyici, bilgilendirici bilinçlendirici,
tedavi edici ve rehabilite edici, topluma kazandırıcı çalışmaları bu bölümde okuyacak, sosyal
çalışma mesleğini ve mesleğinizi daha iyi tanıyacaksınız.
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6.1. Bağımlılık Konusunda Neden Sosyal Çalışma?
Madde bağımlılığı bir açıdan kumar bağımlılığına benzer. Yakınlarını da çeker içine ve
insanı çevresiyle birlikte tüketir.
Bu tür olaylarda sosyal çalışmacının, ikisini de yakın olarak tanıması, ciddi olarak
değerlendirmesi ve aralarında denge kurarak regülatör (düzenleyici) görevi görmesi gereken iki
boyut vardır:
-

Mağdur boyutu,

-

Devlet boyutu…

Mağdur dediğimiz zaman sadece bağımlıyı anlamayız. Onun gene mağdur olan ailesini,
yakın yaşadığı akrabalarını, arkadaşlarını, işyerini, iş arkadaşlarını, patronunu da anlarız.
Mağdur kavramı burada geniş bir içerik taşır.
Devlet boyutu da geniştir. İçişleri Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlıkları
bünyesinde yeralan, izleme, saptama (tarlaları, suçluları, bağlantıları vb.), yakalama, adalet
aşaması, yargılama, suçluluk, önleme, ortadan kaldırma, aza indirme (arzı ve talebi)
çalışmalarının yanısıra, mağdurlar ilgili de devletin görevleri bulunmaktadır. Özellikle Sağlık
ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının başı çektiği tedavi, rehabilitasyon, arındırma,
çevreyi değiştirme, yeni çevre oluşturma, aile ve yakınlarını ayrıştırma, işe yerleştirme, işyeri
sorunlarını giderme, aile ile ilişkilerini düzenleme, yenileme gibi çalışmalar, anlayacağınız
üzere sosyal çalışmalar ve sosyal hizmetler de temel olarak devletin görevleri arasındadır.
Mağdur boyutu kendi içinde üç boyutludur:
-

Bireysel boyut,

-

Sosyal boyut,

-

Toplumsal boyut…

Bireysel boyut, madde bağımlısı olan kişi ile ilgili boyuttur. Sosyal boyut, bağımlının
tüm ilişkileri ile temellenen aile, akraba, arkadaşlık, iş ilişkileridir. Kişinin yaşadığı çevre içinde
yeralan bireysel ilişkileriyle oluşan boyuttur. Toplumsal boyut ile de tüm kişi ve kurumlarıyla
büyük bir kapsam içinde tüm toplumu ilgilendiren boyut olarak düşünülmelidir. Eğer madde
bağımlılığı tüm toplumu, yani toplumun geniş kesimlerini tehdit eder duruma gelmişse tüm
toplum mağdur edilmiş demektir.
Biraz daha aşağıya inersek, bilenler bilir, sosyal çalışma mesleğinde genel olarak, tüm
alanlarda hedef kitle beş boyutludur:
-

Birey,

-

Aile,
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-

Grup,

-

Topluluk,

-

Toplum.

Sosyal çalışmacı bunun ilk dört boyutuyla somut çalışır. İlk dört boyut sosyal
çalışmacının meslekî çalışma alanıdır. Ayrıca beşi de ilgi alanıdır. Farklı deyişle, beşi de ilgi
alanı, dördü çalışma alanıdır. Sosyal çalışmacı bireyle çalışır, grupla çalışır, aileyle çalışır ve
toplulukla çalışır. Bu çalışmalarının daha etkili olması için de gerekirse topluma uzanmaya çalışır.
Bunları biraz sonra açıklayacağım. Dönelim madde bağımlılığına…
Örneğin bir evde, diyelim kanser gibi bir hastalık çıkmışsa o bireyi doğrudan, ailesini
dolaylı, yakınlarını biraz daha uzaktan etkiler ve bu dalga orada biter. Onun işyeri, işini yitirenin
yerine birisini alır ve işine devam eder. Hastane ameliyatını yapar ve işi biter, gibi… Örneğin,
aile içinde bir kavga aileyi doğrudan, yakınlarını dolaylı etkiler. Ancak o sorun bittiği zaman
bir süre sonra aile ve çevresi eski sağlıklı konumuna döner. İster boşanarak, ister birleşerek…
Boşanma ya da birleşmenin yeni, başka sorunları yaratması, aynı sorunların başka bir düzlemde
uzaması sonucu değiştirmez. Sorun boyut değiştirir sadece. Oysa madde bağımlılığının özelliği
şudur. Madde bağımlılığı sadece bireyi etkilemekle kalmaz, bireyle başlar ve ama onun arkadaş, iş
ve diğer çevresinden etkilenir ve onu etkiler. Ekonomiyi, sosyal ilişkileri ve giderek toplumsal
ilişkileri olumsuz etkiler. Madde bağımlılığı katmerli iletkendir. Bireyde başlar, aileyi, arkadaş
grubunu, işyeri çevresini, topluğu ve daha sonra tüm toplumu katlanarak etkiler. Bireyden aile,
grup, topluluk ve toplum katmerli çarpanlarıyla etkilenir ve en ileri aşamada, önlem alınmazsa,
toplum havlu atar. Toplum çöker. Bu, madde bağımlılığı sorunsalının çarpan etkisidir.
Bu nedenle örneğin kanser sosyal bir sorundur sosyal çalışmacılar için, madde bağımlılığı
hem sosyal hem toplumsal sorundur. Kanser tüm toplumu hasta etmez, madde bağımlılığı
tüm toplumu çürütür. Bu durum, bulaşıcılıkla karıştırılmamalıdır. Bulaşıcılık tıbbi hastalığın
bulaşmasıdır. Madde bağımlılığında bulaşan olumsuz sosyal etkileşmelerdir. Sosyal iletişimin ve
olumlu etkileşmelerin bozulması, eğer, aile gibi, kamusal ya da sivil toplum örgütleri gibi belirli
sosyal hücreler sağlıklı ve dirençli değillerse hızla ve teker teker iskambilden kuleler gibi
yıkılmaları çok zor değildir. Bu nedenle bu tür yapıların sosyal önlemlerle güçlendirilmeleri ve
dirençli tutulmaları için de sosyal çalışmacılar görevli olmalıdır. Yoksa, bozulan insan
değerleridir, bozulan aile değerleridir. Gençler arasındaki ilişkilerdir. Bozulan, toplumsal
düzendir, toplumsal tüm ilişkilerdir, insani etkileşimlerdir. Bozulan toplumsal kültürdür, bir
toplumun sağlıklı geleceğidir. Ve bu bozulma öylesine kalıcıdır ki onlarca yıl çalışılsa
düzeltemez bu bozulmayı.
Madde bağımlılığı, örneğin, uzun süreli savaşlar gibi, bu tür bir yıkımı
gerçekleştirebilecek güçlü etkiye sahip bir tehlikeli olgudur. Madde bağımlılığının tüm toplumu
etkileyebilecek güçte olan bu yıkıcı etkisine de yıkım etkisi adı verilmelidir. Tüm toplumu
etkileyen bu yıkım etkisi birkaç yılda görülmez. Madde kullanma yaşının hızla düşmesi bir
göstergedir. Onun yıkıcı etkisi, toplumun, bağımlılık batağına düşen gençlerin 10-20 yıl sonra
eğitim ve ulusal üretim dışına düşmeleriyle anlaşılmaya başlar. Bu hacmın büyümesinin giderek
daha geniş aile ortamlarını yozlaştırmaya başlamasıyla başlar. Sağlık harcamalarının, işsizlik ve
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bakım paralarının, zamanında önlenebilecek bir sorun için yaygın bir biçimde kullanımının
artması ve harcanma katsayısının büyümesiyle görülmeye başlar.
Batı’da ve Doğu’da çocuklar, gençler ayrım gözetilmeden, Türk Kürt demeden, sağcı
solcu demeden, Türkçü İslamcı demeden madde bağımlılığı batağına çekiliyor. Gençlik
çürütülüyor, sosyal anlamda öldürülüyor. Fiziksel olarak da ölüyorlar kullanılan zararlı
maddelerin etkisiyle… Bile bile, göre göre çürütülüyorlar. Bunun toplumsal sonuçları yarın çok
mu çok ağır olacaktır. Özetle, madde bağımlılığı yaygınlığı ve etkililiği çok yüksek hem bir
sosyal ve hem de toplumsal bir hastalıktır. Yavaş yavaş toplum öldürülmektedir adeta. Durum
böyle giderse toplumda yıkım etkisi 20 yıl sonra görülecektir. ABD’de 60’lı yıllardan 90’lı
yıllara uzanan LSD ve crack bağımlılığının hızla yayılması böyle bir yıkım etkisini gösteren
toplumsal çöküşün yaşanmış örneğidir.
Demek, sonuç olarak kabul etmeliyiz ki, bağımlılık konusunda;
-

sadece madde kullanıp yaşamını altüst eden kişi değil,

-

sadece bağımlının yakın çevresi, yani sosyal çevresi değil,

bağımlı, düzenli bir işte çalışamadığı için, düzenli bir aile ilişkilerini
sürdüremediği için, toplumdaki üretici ve yaratıcı görevlerini ve işlevlerini yerine getiremediği
ve topluma sağlıklı bir katkı veremediği için ve topluma greksiz yere tıbbi, psikolojik ve sosyal
sağlık sorunları ve harcamaları yarattığı, ekonomiye olumsuz katkı getirdiği için tüm toplum
mağdur olmaktadır. Şu farkla ki;
Bireysel, sosyal ve toplumsal mağduriyetten en hızlı ve kolayca ilk önce bireysel
mağduriyet kendisini göstermekte; sonra sosyal çevresi etkilenmeye başladığı için sosyal
mağduriyet ortaya çıkmaktadır. Toplumsal mağduriyet, bireysel bağımlılık sorunlarının göreli
olarak az sayıda görülmesi durumunda farkedilememekte, ancak madde bağımlılığı ve olumsuz
sonuçlarının toplumda yayılma oranına göre toplumsal mağduriyet yavaş ve ağır olarak
görülmeye başlamaktadır. Toplumsal mağduriyetin görülür etkisi en ağır ve en uzun evrede
kendisini göstermekte, ya da var olduğu halde kendisini gösterememektedir; ancak vardır.
Bunu şu örnekle daha anlaşılır kılabiliriz. Öyle çiçekler vardır ki, her gün sulanmak ister.
Bir gün sulamazsanız solmaya başlar ve birkaç gün sulamazsanız solar gider. Bir başka çiçek cinsi
daha dayanıklıdır. Ancak haftada on günde bir sulanması gerekir. Bundan daha fazla bir süre
sulanmazsa solmaya başlar. Susuzluğa bir hafta, on gün dayanabilir, süre uzadıkça kendisini
bırakır ve ölür. Gene öyle bitkiler (ya da çiçekler) vardır ki çok uzun süre sulamazsanız ölmez,
gene yeşildir ve dayanıklıdır; ancak konudan anlayan bitkibilimciler ve bahçevanlar, örneğin, o
kaktüsün içineki su miktarının olması gerekenden az olduğunu, uzun süredir su almadığını ve içsel
olarak zayıflamaya başladığını bir bakışta anlarlar.
Aynı bunun gibi, bağımlılığa sürüklenen birey zamanında ve her gün suyu verilmeyen
duyarlı bir çiçektir; çabuk kaybedilebilir. Bağımlının aile, akraba, arkadaş ve iş çevresi (sosyal
çevre) birkaç hafta ve ay içine zarar görmeye başlayan bir çiçek türü gibidir. En fazla birkaç
ay direnebilir bağımlı aile bireyinin yarattığı zararlara. Toplum, ülke, devlet, yani toplumsal çevre
ve örgütler uzun yıllar dayanacak güçtedir ve daha üretken ve sağlıklı olabilecekken, içten içe
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gelişen ekonomik, toplumsal ve sosyal zayıflamaları ekonomik, toplumsal ve sosyal konuların
uzmanları anlayabilir. Bunlar ekonomistlerdir, toplumbilimcilerdir ve sosyal çalışmacılar ile
psikologlardır.

6.2. Koruyucu Önleyici Sosyal Çalışmalar
Madde bağımlılığının özelliği şudur. Madde sadece bireyi etkilemekle kalmaz; önce
onunla başlar, ama sonra onun aile, arkadaş ve iş çevresini de pençesi altına alır, hepsini etkiler.
Bireyin sorunu bir süre sonra onun sosyal çevresinin ve giderek toplumun sorunu olur.
Sosyal çalışmacı bu kulvarda, herkesten ve herşeyden önce bağlı bulunduğu kuruluş
adına çalışma alanı içinde yeralan mahalde mahallede, sokaklarda, okul bahçesi çevrelerinde,
çocukların duvarlarında atçılık oynadığı mezarlık kenarlarında, içkili yerlerin çevrelerinde,
gece gündüz çalışarak madde bağımlılığı içinde olmak üzere her türlü risk altında çocuk ve
gençleri ya da risk altındaki çocuk ve gençlerin bulunduğu kıyı köşeleri belirler, tanır, durumları
kayda alır. Bu çalışma için polisten de yardım alır, almalıdır.
Bu durumdaki yerlere bu çocuklarla birebir iletişim kurar, tanışma, oyun, söyleşi
iletişimi içinde onlara ve/ya o gruplara yaklaşır, güven ilişkisi kurar. Böylelikle durumu kavrar.
Bağımlılık yapan maddelerle tanışma riski yüksek yerlerde
a)

kendi çalıştığı kuruluştan hareketle,

b)

ilgili bakanlığı,

c)

yerel belediyeyi,

d)

anakent belediyesini,

e)

mahalledeki okulları,

f)

varsa ilgili sosyal hizmet kuruluşlarını,

g)

muhtarı,

h)

esnafı,

i)

yerel STÖ’leri,

j)
mahalledeki yerel önderleri gezer, iletişim kurar ve konuyu anlatır. Onların
olanaklarını tanır, uygun durumda onları harekete geçirmeye çalışır. Konuya odaklar.
Bunun için kuruluşu adına raporlar yazar, eksiklikleri ve gereklilikleri örgütleme gücü
yüksek olan merkezlere iletir.
Mahallede, varsa, toplum merkezi, gençlik merkezi, aile merkezi, halk eğitim merkezi
gibi sosyal hizmet kuruluşlarını görüşmelerle aktive ederek tehlike altındaki çocuk ve gençleri,
hatta ailelerini bu tür kuruluşlarla tanıştırır; bu tür kuruluşlara yönlendirir. Spor dernekleri ya
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da herhangi bir etkinlikle ilgili dernekler, vakıflar varsa onları harekete geçirir,
güçlendirilmelerine destek verir. Bunlara gönüllüler ve sponsorlar arar, bulur.
Gerekiyorsa sponsor bularak bu tür kuruluşlar için açık kapı günleri, tanıtım günleri
düzenler, kuruluşları mahalleliye ilgi odağı durumuna getirmeye çalışır. Bu tür kuruluşlarda
kendi çalışıyorsa zaten işi kolaydır, çalışmıyorsa yöneticileriyle görüşerek mahallenin
çocukları, gençleri ve aileleri için çekici ve kültürlerine uygun programlar düzenlemelerini
destekler. Yarışmalar, turnuvalar düzenler.
Mahallede bu tür sosyal hizmet kuruluşları yoksa ve gereksinim görüyorsa kurulması
için bakanlık ve belediye yetkililerini ikna edici yazılı ve sözlü çalışmalar, görüşmeler yapar.
Bu uzun sürebilir, ancak etkin ve kalıcı olacaktır. Bu sosyal çalışmacının toplum örgütlemesi rolü
toplulukta başlar. Toplum örgütlemesi, sosyal çalışmacının meslekî yöntemleri arasında bulunan
«toplulukla çalışma yöntemi» kapsamında görevleri arasındadır. Sosyal çalışmacı bireyin
sorununu çözmek için gerektiğinde bireyle de sivil toplumla da, kamu ve yerel yönetimlerle de
çalışan kişidir.
Bunların yanısıra, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında, gerek görüyorsa,
kuruluşu adına aileleri dolaşır, ev ziyaretleri ve bu ortamlarda madde bağımlılığı konusunda
uyarıcı konuşmalar yapar.
Çalışmalarını, tercihan, gerek olmaması yönünde planlar ve uygular, ancak, gerekiyorsa
polis desteği alarak bu çalışmalarını sürdürür. Kadınlara, gençkızlara ve ailelere ulaşmak için
ev ziyaretlerinin yanısıra erkeklere ve delikanlılara ulaşmak için kahvehanelere gider,
kahvehanede iletişimlerini geliştirir ve kahvehane sohbetleri düzenler. Tüm bu çabalarda
madde bağımlılığı konusunda güncel ve çarpıcı bilgileri aileler, gençlere aktararak konu üzerinde
bilinçlenmelerini sağlar. Okullarda öğrencilere sohbet toplantıları düzenler ve okulla işbirliği
içinde bu çalışmaları yürütür. Mahallede cami imamlarıyla konuşarak onların da Cuma vaazlarında
madde bağımlılığı tehlikesi üzerine konuşmalarını sağlar. Gerekiyorsa bu iş için Diyanet İşleri
Başkanlığı ile iletişime geçer. Konu ile ilgili sohbet toplantılarının mahallede varolan tüm sosyal
hizmet kuruluşları eliyle yaygınlaşmasını sağlamaya çalışır.
Mahalledeki belirli yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerle etkinlik grupları oluşturarak
mahalle futbol, voleybol, hentbol, basketbol, koşu, atletizm, satranç gibi takımlar kurulmasını
ve yarışmalar düzenlenmesini örgütler. Karşılaşmalar, turnuvalar düzenler. Türküsüyle, şarkısıyla,
saz öğretimi ve bilenlerin çalmasıyla müzik, edebiyat, resim, yontu kursları, şiir günleri gibi
sanatsal etkinliklere önayak olur.
Mahallede ya spesifik madde bağımlılığı konusuyla ilgili ya da genel, her konuya açık
danışma merkezi oluşturmaya çalışır. Bu olmazsa duyurular yaparak merkezi bir kahvehane
sahibini ikna ederek haftanın belirli günlerinde o kahvede danışma toplantıları düzenler, bunu
afişlerle, dolaşarak, yerel önderler ve mahalledeki kamusal ve özel ve gönüllü kişiler desteğiyle,
bunları örgütleyerek, duyurur, katılımı gün be gün artmasına çalışır.
Bu danışma toplantılarına, bir gün mahallede oturan, yoksa yakın hastaneden ya da
mahallenin sağlık merkezinden bir doktor davet ederek madde bağımlılığı konusunda sunum
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yaptırır. Bir başka hafta Emniyet Uyuşturucu Şubesinden konuya uzman bir polis, bir diğer hafta
o yöreye bakan Baro’dan bir avukat, bir başka hafta bir üniversiteden konuyla ilgili bir öğretim
elamanı, ayrı bir gün o yöreden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da Sağlık
Bakanlığı vb. il ya da ilçe müdürü, bir başka gün madde bağımlılığı sıkıntılarını yaşamış ve
kurtulmuş bir eski madde bağımlısı, bir gün bir sosyal çalışmacı, bir gün bir hemşire vb…
konuşmacı olarak davet edilir. Konuşma katılımlı olur, sorular sorulması özendirilir.
Yani koruyucu önleyici çalışmaları olarak o yörenin kültürüne, yaş ağırlığına ve ilgi
durumuna uygun çeşitli etkinlikler yapar ve bunu düzenli olarak sürdürür.
Bu çerçevede proje kaynaklarını harekete geçirerek mahalleye, mahalleliye uygun
projeler yazar, yazdırır, aldırır ve yürümesine destek verir.
Önce en genelde şunu söyleyelim: Koruyucu çalışmalar riski önleyici çalışmalardır.
Koruma etmenlerinin arttırılması demek risk etmenlerinin azaltılması demektir. Risklerin
azaltılması da herkes gibi sosyal sorunlarla boğuşan sosyal çalışmacının da görevi ise koruma
etmenlerini geliştirmek, arttırmak da onun kendi görev çerçevesi içinde sorumluluğudur.
Bağımlı için,
-

yoksunluktan ölüm,

-

aşırı dozdan ölüm,

-

saldırganlık

-

intihar,

-

savunmasızlık,

-

ötekileştirilme,

-

dışlanma ve

-

yalnızlaşma ve yalnızlık

gibi riskler vardır. Bunların bilinmesi, önlenmeleri için meslek bilincini sağlamlaştırır;
meslek elemanını daha coşkulu ve aktif yapar.
Koruyucu önleyici çalışmalar kesinlikle salt sosyal çalışmacılarla sınırlı bir çalışma
değildir. Topyekûn bir mücadelenin ilgili birimleri ile konuyla ilgili bireyler sürekli iletişim
içinde olmalı, kurum ve kuruluşlar kesintisiz eşgüdüm içinde koruyucu önleyici politikaları
yaşama aktarmalıdırlar. Politika belirleyiciler, politika uygulayan kamu kurumları, ilgili
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, bireysel gönüllüler, sanatçılar, senaristler, film yapımcılar,
yazarlar, ozanlar, vb… belgeciler, belgeselciler, hep beraber toplumu aydınlatmakla yükümlü
ve sorumludurlar. Koruyucu önleyici çalışmalarda bir yanda güvenlik, bir yanda sosyal meslekler,
el ele, dayanışma ve işbirliği içinde olmalıdırlar.
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Uyuşturucu tehlikesine karşı iki politika, bu politikaya bağlı yürütülen iki tür eylem
tehlikeyi, ancak birlikte bertaraf edebilirler. Bu iki eylem (a) talebi azaltıcı ve (b) arzı önleyici
eylemlerdir. Bir yandan talebi düşürme eylemleri, meslekî, planlı programlı eylemler ile arzı
önleyici eylemler birbiriyle kucaklaştığı ve çakıştığı zaman sorun denetim altına alınmış olur.
Geriye gene de bu batağa düşenler için yapılacak sosyal tedavi eylemleri ile henüz düşmemiş ve
ama risk altında olan tüm gençlik için yapılan koruyucu önleyici önlemlerin gerçekleştirilmesi
kalır. Bunlara değineceğiz. Talebi düşürücü çalışmalar ile arzı önleyici çalışmalar, öldürülmek
istenen sineği iki avuç arasını birbirine çarparak yoketmek gibi çarpıcı bir etki yapar. Uyuşturucu
tehlikesi ve tacirleri iki güçlü elin birbiriyle çakıştığı yerde ezilir, yok olurlar. Birbiriyle anlamlı
çakışma gösteren bu iki tarafın gündelik dille söyleyelim, biri uyuşturucu çeteleriyle savaşımdır,
diğeri ailelerin, çocukların ve gençlerin aydınlatılmasıdır.
Arzı önleyici çalışmanın sahibi öncelikle kamu gücüdür; devlettir. Başta İçişleri
Bakanlığıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi bakanlıkların diğer ilgili
bakanlıklarla işbirliği ile yapılan denetim ve yakalama çalışmalarıdır. Bu toplum bireylerinin
ilgisi ve bilgisi dışında olur, ama onlar için olduğunu herkesler bilir. Yayılımın önlenmesini
erekler bu çalışmalar. Zararlı maddeye ulaşılmasını önlemeyi erekler. Kısacası polisin işidir.
Özetle, biri polisiye, diğeri sosyal çalışmalardır ve sosyal hizmetlerdir. Talebi
düşürecek çalışmalar da ilgili sosyal mesleklerin çalışması anlamındadır. Sosyal çalışmacılar,
psikologlar, rehber öğretmenler, öğretmenler, hekimler, hemşireler, imamlar, vaizler, müftüler
vb. yaygın bir halkla ilişkiler ağı içinde toplumda bilinç uyandırma çalışmaları yaparlar. Bu
çalışmaların biçimini, neliğini, nasıllığını, modelini, plan ve programı ile konu ile ilgili tüm
ayrıntıları düzenli ve süreliliği kesilmeyen toplantılarla disiplinlerarası çalışma modelinde
birlikte oluştururlar. Bu çerçevede her sosyal meslek üzerine düşen görevi küçümsemeden,
gereksiz görmeyi düşünmeden yürütür. Bunların arasında sosyal çalışma da kendisine düşen
işlevi yerine getirir.
Sosyal çalışmada koruyucu önleyici çalışmalar bir yerde sosyal çalışmanın temel
yöntemlerinden olan toplulukla çalışma ile birleşir; bütünleşir. Koruyucu önleyici amaçlı
çalışmalara uygun en etkin uygulama yöntemi toplulukla çalışmadır.
Koruyucu önleyici çalışmalarla ilgili olarak daha alt düzeyde şunlar özetlenebilir.
Eğitimciler ve psikologlar derler ki; Aile büyüklerinin madde kullanması, uyuşturucu madde
kullanan arkadaş gruplarının etkisi, anababa ile çocuk arasında yakınlık ve bağlılık olmaması,
anababanın çocuğun yaşamı ile ilgili olamaması ya da okuldaki başarısızlıklar çocukları madde
kullanımına iter. Bu noktada sosyal çalışma mesleğince yapılması gerekenler ancak kısa bir
özet biçiminde şöyle toparlanabilir.
Aile büyüklerinin madde kullanması durumunda aile büyüklerinin madde
kullandığı bir evde çocuk kalmamalıdır. Sosyal çalışmacı ya onları diğer akrabalarının yanına
yerleştirecek ya da Devletin koruması altında alacaktır. Bu tartışılmaz. Ve çocuğa psikolog,
okuldaysa rehber öğretmen ve aileye sosyal çalışmacı desteği sürdürülmelidir.
Uyuşturucu madde kullanan arkadaş grubun etkisi daha ortaya çıkmadan ortam
uygun duruma getirilmelidir. Bunun için sosyal çalışma mesleği mahallelerde, sokaklarda çocuk
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ve genç gruplarının uyuşturucu çevreleriyle iletişime geçmelerinin düzgün iletişim yöntemleri,
spor, sanat ve oyun programlarıyla önünü alacak, polis de uyuşturucu çetelerinin çocuk ve genç
gruplarına yaklaşmalarını önleyici çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir. Sokaklarda sosyal
çalışmacı polisle işbirliği içinde çalışmalıdır. Sosyal çalışmacı ile polis yanyana ve birarada
değil ama iletişim içinde birlikte çalışacaklardır. Özetle polis çeteleri temizleyecek, sosyal
çalışma arkadaş çevrelerinin çeşitli sosyal programlarla madde bağımlılığından uzak temiz bir
ortamda gelişmelerinin ortamını sağlayacaktır.
İşbirliği içinde derken iki tarafın birbirinin işine karışması kuşkusuz
kastedlmemektedir. Nasıl ki polis çeteleri izlerken sosyal çalışmacıya bilgi vermeyecektir,
sosyal çalışmacı da sosyal programlarını uygularken polise her aşamada bilgi verme durumuna
değildir. İki ayrı meslektirler ve işbirliğinin doğru kanallarını karşılıklı bulacaklardır.
Bu durumda, bir önceki maddede olduğu gibi genç madde kullanan arkadaş
çevresinden uzaklaştırılmayacak, o arkadaş çevresinden madde kullananlar tedavi,
rehabilitasyon amaçlı olarak sessizce çekilip alınacaktır. Bu aşamada yardımı istenecek polis suçlu
peşinde olan polis değil, toplum destekli polistir.
Anababa-çocuk arasında yakınlık ve bağlılık olmaması; anababanın çocuğun
yaşamı ile ilgili olmaması, olamaması gibi durumların doğmaması için aileleri aydınlatıcı, uyarıcı
eğitim ve sunum programları, spotlar, filmler, geziler vb. düzenlenecek ve süreklilikleri ve
etkin kılınmaları sağlanacaktır. Sosyal çalışmacılar, diğer sosyal mesleklerle elele aile
çalışmaları yapacak, kendibaşına aile sosyal çalışması yapacak, anababa ve çocuk ilişkilerinin
nasıl daha iyi olması gerektiği konusunda aileleri sürekli aydınlatacaklardır.
Okulda ya da dış çevrede başarısızlık yaşayan ya da kendisini değersiz gören çocuk
ya da genç ile ilgili olarak özellikle sosyal çalışmacılar ve rehber öğretmenler birlikte bu tür çocuk
ya da gençleri okulda ya da sokakta belirleyecek, kendileriyle meslekî iletişim kuracak, onlara
meslek çerçevesinde gerekenler yapılacaktır. Örneğin güçvericilik, sosyal destek, yeni hedefler,
uygun programlar gibi… Burada sözü fazla uzatmıyorum.

6.3. Bilgilendirici Bilinçlendirici Sosyal Çalışmalar
Bilgilendirici bilinçlendirici çalışmalar ilk bakışta koruyucu önleyici çalışmalar olarak
görülebilir. Yanlış da sayılmaz. Bilgili insanın koruyucu önlemlerini kendisi alan insan olması
beklenir. Ancak bilgili, bilinçli insanın koruyucu önleyici önlemlerini kendisi alabileceğini
varsayıyorsak, ki öyledir, bu durumdaki insanlar için birilerinin koruyucu önleyici önlemler
almasına gerek kalmayacaktır1. Eğer koruyucu önleyici önlemler alınmak zorunda kalınıyorsa
herkesin istenen düzeyde bilgili ve bilinçli olmadığı sonucu çıkar. Bu durum da hem
bilgilendirici bilinçlendirici çalışmaların hem de koruyucu önleyici çalışmaların ayrı ayrı
gerekli olduğu sonucuna ulaşırız.
Bu her iki çalışma arasında ciddi farklar vardır. Bir, özellik farkı;

Arzı önlemeyi erekleyen polisiye önlem ve çalışmalar sosyal çalışmanın koruyucu önleyici çalışmalar kapsamında
herhalde görülmemelidir.
1
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iki, hedef farkı;
üç, uygulama farkı.
Özellik farkı: Görünür özellikleriyle koruyucu çalışmalarla eğitici çalışmalar arasında
büyük farklar vardır. Eğitici çalışmalar daha sınırlı, koruyucu çalışmalar çok daha geniş bir
hareket alanına sahiptir. Bilgilendirme, bilinçlendirme daha ince ayrıntı ve hedeflere sahiptir.
Davranış değişikliği yaratan ve beyine odaklanan bir çalışmadır. Bilgilendirme bilinçlendirme
çalışmalarının başarısı ve yaygınlığı koruyucu önleyici çalışmaların çerçevesini daraltır ve
yoğunluğunu düşürür.
Hedef farkı: İkisinin de ortak hedefi bireyde davranış değişikliği yaratmak ise de
birisi (koruyucu önleyici), öncelikle bedene ve çevreye, diğeri, (bilgilendirici, bilinçlendirici
çalışmalar) öncelikle doğrudan beyine odaklanır. Biri dışarda (çevrede), ikincisi içerde (insan
beyninde) değişikliği hedefler. Başka deyişle bilgilendirici sosyal çalışmaların hedefi
başvurandır, değiştirilmek istenen bireydir. Koruyucu önleyici çalışmaların hedefi önemli bir
parçası olduğu çevredir, ortamdır.
Uygulama farkı: Çok açık uygulama farkları vardır. Bilgilendirme bilinçlendirme
çalışmaları eğitim odaklıdır. Bilgilendirmenin etkili sağlanabilmesi için kapalı ya da açık ama
düzenli ortam ister; bir süre de olsa tekyanlı anlatım tekniği kullanılmasını gerektirir. Bu
eğitim demonstratif de yapılabilir. Koruyucu önleyici sosyal çalışmalar anlatımın yanısıra asıl
olarak yapmayı, yaparak öğretmeyi önceler ve bu süreç içinde fizik ve sosyal çevreye
müdahaleyi gerekli kılar.
Tüm bu nedenlerle ayrı özellik, hedef ve uygulama modellerine sahip olan
bilgilendirme bilinçlendirme ile koruyucu önleyici çalışmalar ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Toplumda ortaya birden çıkan olumsuz sosyal sorunlar, ya da sağlıksal ya da politik
sorunların sosyal sonuçları bireyler, gruplar, aileler, topluluklar tarafından hemen bilinemez,
kavranamaz. Her insan da eğitim, kişilik özelliği, sahip olunan olanaklar gibi nedenlerle kendi
iradesiyle bilmediği bir konuyu öğrenme güdüsüne ve gücüne sahip değildir.
Toplumda birden ortaya çıkan AIDS, deprem, madde bağımlılığı gibi toplumsal ve
sosyal sorunlarda birincil gereklilik, bu sorunlarla, sıkıntılarla
a)

karşılaşanların,

b)

karşılaşma olasılığı olanların,

c)

karşılaşanların yakınlarının ve

d)
karşılaşanların - bireysel ve sosyal – çevrelerinin o konu ve sorun üzerine öncelikle
bilgilendirilmeleridir.
Her ne kadar sosyal çalışmacının eğitsel rolü ve işlevi varsa ve bu yapılan eğitim
olarak anılabilse de bu meslekî işlevi eğitim diye değil, bilgilendirme diye kavramlaştırmak ele
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alınan konu ile ilgili olarak daha uygun olur kanısındayım. Çünkü yapılmak istenen
bilgilendirmedir. Eğitim bunun ötesinde başka ve daha uzun evreli bir çalışmadır ve sosyal
çalışmacılar sosyal eğitim çerçevesindeki eğitim işlevlerini özel programlarla yürütürler. Oysa
burada anlatılmak istenen konu ile ilgili bilgilendirmedir.
Bununla ilgili olarak sosyal çalışmacı olabilen her yerde, mekânda bilgilendirme işlevini
yerine getirir. Bunun için o sorun ya da konu üzerine önce kendisi yeterince bilgilenmelidir.
Bilgilenmelidir, çünkü çalıştığı alanın temel, ayrıntı ve teknik bilgilerine sahip olması görev
sorumluluğudur. Bilgisiz bir meslek elemanı görevini tam anlamıyla yerine getiremeyecektir.
Burada sosyal çalışmacıların bilgilendirme yapmak için o konuda ne kadar bilmeleri gerektiği
sorusuna getirebileceğim bir ölçü şudur: Sadece yeterli bilgilendirme için verilmesi gerekli
bilgileri bilmek sosyal çalışmacıyı başvuran karşısında ve başvuranın zaman zaman soracağı
ilginç, değişik sorunlar karşısında zayıf düşürecektir. Bu da meslekî saygınlığının düşmesine
neden olacak, sadece sosyal çalışmacıya değil, mesleğin düzeyinin de yanlış değerlendirilmesine
yolaçacaktır. Bunun için, sosyal çalışmacı kaba bir ölçü ile, verilmesi gereken bilgiden 1/3
daha fazla bilgili olarak başvuranın karşısına çıkmalıdır. Yani o konuda varolan bilgisinin üçte
ikisini kullandığı zaman daha kullanılmamış üçte bir bilgisi kalmalıdır.
Bilgi verilir, sosyal çalışmacıda alındığı algısı ortaya çıkarsa bilgilendirme süreci sona
erer. Değişik ve geçici ortamlarda, bekleme salonlarındaki gruplara, hastanede hastalara,
doğum öncesi muayeneye gelmiş kadınlara, madde bağımlılığı konusunda bir yerde toplanmış
ailelere… yani farklı gün ve zamanlarda farklı gruplara bilgilendirme 10-15 dakikayı
geçmeyecek biçimde düzenli ve sürekli verilmelidir. Yarım saat süren hatta daha uzun
bilgilendirmeler, önceden planlanmış davetle, toplantı ya da seminer gibi ortamlarda kuşkusuz
yapılabilir.
Bilinçlendirme bu bilgileri konu ile ilgili diğer ilgili bilgilerle, güncel bilgilerle
destekleyerek ve sık sık tekrarlayarak o soruna karşı kalıcı bir anlayış değişikliğinin
yaratılmasıdır. Takdir edilir ki bilinçlendirme bilgilendirmeden daha uzun evreli ve daha
zahmetli bir çalışmadır. Ancak bilgilendirme test edilmemiş bir çalışma olduğu halde
bilinçlendirme başvuranın ortaya çıkan söylem, davranış ve tepkilerinden anlaşılabilecek bir
tavıralıştır. Bilgilendirmenin sağlandığı birkaç soruyla kolayca anlaşılabilirken bilinçlenmenin
sağlanıp sağlanamadığı bir çeşit test, deneme gibi araçlarla anlaşılabilir.
Bilgilendirme bilinçlendirme için konu ve sorunla ilgili uygun olmak koşuluyla her
ortam kullanılabilir. Ev ziyaretlerine gidilen ev, evin bahçesi, topluca gidilen piknik, gezi,
toplantı, ziyaret edilen kahvehane, sağlık merkezi bekleme salonu vb…
Etkili ve kalıcı olması için bilgilendirici boyutunda, bilgilendirmenin,
a)

Sıkmayacak kadar kısa süreli,

b)

Tam o andaki güncel konuyla ilgili,

c)

Güven veren bir yaklaşımla (giyim kuşam, statü, grup içindeki rol kalıbı vb.),

d)

Gerektiğinde belirli bir heyecan dozu ayarlanarak, ya da
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e)

Sakin ve güven verici bir ses tonu ile,

f)
Mutlaka bilgilendiricinin bilgi düzeyinin kuşku yaratacak ve güven sarsacak
denli düşük olmadığı belli olacak ölçüde olması gerekmektedir.
Fiziksel boyutta, bilgilendirme ortamının
a)

Yeterince uygun genişlikte,

b)

Yeterince aydınlık (uyku getirmeyen…),

c)

Yeterince sıcak ya da serin,

d)

Tavan yüksekliğinin sıkıcılık yaratacak kadar alçak ya da yüksek,

e)

Bir sırayı ya da birini bekleme ya da hemen gitme stresli,

f)
Etrafta dikkat dağıtıcı bir akımın, gidişgelişin (trafiğin) bulunmadığı bir ortam
olması düşünülmelidir.
Genellikle Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği yetkilileri ile sosyal
çalışmacıların zaman zaman okullara giderek öğrencilere bağımlılık ve madde bağımlılığı
konusunda yaptıkları sunuşlar öğrencilerde kalıcı olumlu etkiler bırakmaktadır. Bir lisede
yaptığı aydınlatıcı konuşmasından sonra bir lise öğrencisinin Ankara Numune Hastanesi Ankara
Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezinden (AMATEM) Sosyal Çalışmacı
Ercan Mutlu’ya söylediği şu sözler anlamlıdır:
“Sizi dinlemeden önce esrarı denemek istiyordum. Sizi dinledikten sonra artık almam.”
(Kendisiyle görüşme: 12 09 2014, Ankara).
Gençlerde bu algının kalıcılaşması için bu tür çalışmalar kesintisiz sürdürülmelidir.
Bilgilendirme bilinçlendirme çalışmaları koruyucu önleyici çalışmaların algılanmasını
kolaylaştıracak, sürecini hızlandıracaktır. Bunun için sosyal çalışmacı maddeye karşı,
bağımlılığın zararlarına karşı hem bireylerde hem toplulukta, hem toplumda farkındalığın
arttırılması için tüm olanakları kullanarak sosyal çalışmalar yapar.

6.4. Tedavi Edici ve Rehabilite Edici Sosyal Çalışmalar
Koruyucu önleyici ve bilgilendirici bilinçlendirici çalışmaların yanısıra sosyal
çalışmacının sosyal tedavi ve rehabilite edici görevleri de vardır. Bu tür çalışmaları da ayrı bir
jargonla, ayrı bir takımla ve ayrı ortamlarda yaparlar.
Bu aşamadaki çalışmalarını sosyal çalışmacılar ana çalışma grubu olarak psikiyatrlar ve
psikologlarla birlikte yürütürler. Madde bağımlılarının yeniden topluma kazandırılmaları için
hastanın bulunduğu aşamaya uygun olarak
a)

Önce tıbbi tedavi,
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b)

Sonra psikolojik tedavi ve

c)

Sosyal tedavi süreçleri başlar.

Süreçlerin bu sırası biyopsikososyal dizi oluşturur. Doğadaki temel sıralamaya da
uygundur. Önce beden, sonra ruh ve sonra sosyal… Ancak dizi bu kadar kolay olmayabilir.
Sosyal çevre ruh sağlığını olumsuz etkiliyorsa sosyal tedavi psikolojik tedaviyle başbaşa
yürütülmelidir.
Çünkü tıbbi deyişle öncelikle hastanın biyolojik, fizyolojik, yani bedensel hastalıklarının
giderilmesi gerekecektir. Bunu psikiyatr ve konu ile ilgili tıp alanındaki diğer uzman hekimler
yapar. Vurgulanmalıdır ki psikiyatr bu bedensel tedavi sırasında ruh sağlığını da aynı bütünlük
içinde gören uzman hekimdir.
Sonra psikiyatr ile işbirliği içinde devreye psikolog girebilir. Psikolog, meslek
deyişiyle, danışanının bilişsel (zihinsel) süreçlerini ve bunun davranışlara yansımasını meslek
yöntemleriyle inceler; takıntı ve sıkıntıların danışanın isteği ve doğal süreçlerle giderilmesine
çalışır.
Psikiyatrik, psikolojik ve sosyal tedavi süreçleri tıbbi tedavi sürecinin bitimiyle başlar.
Ancak öyle durumlar vardır ki, önce psikiyatrik müdahaleyle (ilaç) olgunun (bağımlının)
sakinleştirilmesi öncelikli olabilir. Bu aşamadan sonra tıbbi müdahaleler yapılacak duruma
gelinebilir. Gene bunun gibi, olgunun durumuna göre psikiyatrik tedavi ile birlikte sosyal tedavi de
başlayabilir. Bu başlama bağımlıya yönelik olabileceği gibi bağımlının ailesine, yakınlarına
yönelik olarak başlayabilir; başlamalıdır. Hatta sosyal çalışmacı daha bağımlı tıbbi (ve bu
kapsamda psikiyatrik) tedaviye başlamadan aile ve yakın çevresiyle çalışmaya başlayabilir.
Daha farklı durumlarda sosyal çalışma müdahalesi ve sosyal çalışmacı psikolojik tedavi
süreci ile birlikte başlamalıdır. Çünkü kişinin ruhsal sağlığını sarsan olaylar sosyal
etkileşimlerin sonucu olmuş olabilir. Sosyal ortam onun ruhsal durumunu bozmuş olabilir.
Devreye giren sosyal çalışmacı kişinin sosyal boyutlu rahatsızlıklarını, eksikliklerini
meslek yöntemleriyle sosyal tedavi ve sosyal rehabilitasyon, sosyal bakım süreçleri içinde
yoketmeye çalışır. Nasıl mı? Şöyle:
Tedavi,
-

Bedenin temizlenmesi,

-

Beynin bağımlılığı red noktasına gelmesi,

-

Meslekî yöntemlerle bağımlılıktan kurtarılmasıdır. Rehabilitasyon,

-

Bedenin ayık kalması

-

Beynin tekrar bağımlılık konusuna ilgi göstermemesi

-

Sosyal önlemlerle bağımlılıktan uzak ve ayık tutulmasıdır.
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Tedavi için ilaç psikiyatristin, ruhsal denge psikoloğun, sosyal huzur ve sosyal verimlilik
sosyal çalışmacının görev alanı içindedir. Başvurana özellikle nekahet döneminde, yani
rehabilitasyon dönemine girişle birlikte sosyal beceri kazandırmak, bu yönde çalışmalar
yapmak sosyal çalışmacının ereklerinden başka birisidir. Sosyal beceri bağımlının ayık kalma
süresinin uzatılması süreci için başvurana kazandırılan beceridir. Ayakta durma becerisi, topluma
girme becerisidir. Kendi gereksinimlerini kendibaşına karşılayabilmesini sağlayacak beceridir.
Toplumla bağlarını güçlendirmelerini, özgüvenlerini geliştirebilmelerini sağlayacak beceridir.
Bağımlılık tedavisinin hastanın kendisinin istememesi durumunda başarıya ulaşmanın çok
daha zor olacağı bilinemlidir. Bu, kişinin iradesine karşı, o istemeden, zorla yapılacak bir
tedavi değildir. Bu n edenle gerek AMATEM’lerde, gerek hastanelerde bağımlılık tedavisi
öngörülürken hastanın kabulü sorulmakta ve alınmaktatadır. Hatta, hasta, kendisi tedaviyi
istemiyorsa, bir yakını AMATEM’e getirse bile geri yollanmaktadır (Ankara AMATEM
yetkililerinden alınan sözel bilgi.).Aynı durum hastanelerde de geçerli görünüyor. Balıklı Rum
Hastanesi uzman hekimlerinden Dr. Pektaş'ın verdiği bilgiye göre, hastaneye başvuran hastalar
öncelikle tedavi koşullarına uyacaklarına dair taahhütte bulunmaktadırlar (Hürriyet, 2004).
Hatta, öyle ki, uyuşturucunun beyne etkisini engelleyen Naltrexone adlı bir ilaçla hastaların
vücudu 72 saatte tamamen arındırılabilmektedir. Naltrexone, hastanın madde kullanması halinde
bile alınan maddenin etkisini engelleyecek özelliğe sahip. Bu ilaç verildikten sonraki üç gün
boyunca hastadaki şiddetli fiziksel şikâyetleri engellemek amacıyla hasta uyutulmaktadır (agy).
Ancak tüm bu tıbbi işlemlerden sonra bile, hastanın vücudunun maddeden
temizlenmesi, uyuşturucu kullanma alışkanlıklarının yitirmesini sağlamıyor. Balıklı Rum
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mansur Beyazyürek ve Dr. Özkan Pektaş diyorlar ki, bu arındırma
aşaması “tedavinin sadece yüzde 10'u”dur (agy).
İşte tıbbın sağladığı, ama temel olan ve tedavi sürecinin başlama trampleni olarak
değerlendirmemiz gereken bu %10’luk aşamadan sonra psikososyal çalışmalar başlıyor ve bu
çalışmaların % 90 bir ağırlık taşıdığı bilinerek, ciddiyetle ve önem vererek çalışılmalıdır.
Tıp hekimlerinin temel temizlik de diyebileceğimiz tüm tedavi boyutunun %10’u denebilen
bu çalışma çok dikkatli ve bilinçle planlanmış bir
(a) psikososyal ya da
(b) sosyopsikal boyutta çalışmalarla desteklenmelidir. Psikoloji ve sosyal çalışmanın
önemi ve rolleri burada devreye girmektedir.
Avrupa’da tedavi amaçlı bağımlının ailesiyle birlikte sürdürülen uzun süreli psikoterapi
de yapılmaktadır. Psikoterapinin Türkiye’de de ciddiyetle ele alınıp yapılması ve
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Çünkü aile de bağımlının/hastanın o hastalıkla birlikte yaşadığı
ortamıdır. O ortam kolay kolay değiştirilemeyeceğine göre o ortamın iyileştirilmesi için sosyal
çalışma mesleği evreye girerek uzun soluklu çalışmalarla aileye yaklaşmalıdır. (Bkz: Aileyle
Çalışma).
Sosyal çalışmanın disiplin olarak geliştirdiği sosyal tedavi ve sosyal rehabilitasyon ve
sosyal bakım çalışmalarını yürüttüğü yöntemler ve teknikler bu kitabın diğer bölümlerinde ele
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alınmış ve belirtilmiştir.
Bu tür çalışmalara hastane ortamlarında yapıldığı ve sosyal çalışma daha çok sokakta,
toplum içinde çalışmalarını daha anlamlı ve verimli yürütebildiği için, farkın ortaya konulması
açısından dört duvar sosyal çalışması (four walls social work (İng.); vier Wände Sozialarbeit
(Alm.)) denir. Birçok ABD kaynakları buna aynı nedenle klinik sosyal çalışma da (clinical
social work (İng.); klinische Sozialarbeit (Alm.)) demektedirler
İster sokak, ister dört duvar, sosyal çalışmacı her alandaki çalışmalarında olduğu gibi
madde bağımlılığı alanında insanlara yardım ederken de akademisyen olup bu alanda çalışanlar
disiplinin gerektirdiği akademik etik kurallara, uygulamacılar mesleğin etik değerlerine
sıkısıkıya bağlı olarak yürütmelidirler. Çünkü bir bilim etik değerlerle sağlam yükselir, bir
meslek etik değerleriyle çağdaş bir meslek durumuna gelir. Örneğin bu etik kurallar içinde en
başta geleni kişinin (başvuranın) insan olmasına, değerlerine, özel yaşamının (mahremiyetinin)
gizliliğine saygı göstermedir. Sosyal çalışma uygulamalarında insanın özel yaşamının, özel
sıkıntılarının gizliliği temeldir. Sosyal çalışmacı, takım çalışması, sosyal konsültasyon dışında,
bunları başkalarıyla konuşamaz. Başvuranın bilgileri dışarıya verilmez. Bu bilgileri savcılığın
alması bile çok özel yazılı yollarla ancak olabilir. O da kaçınılmaz bir gereklilik olduğu
konusunda anlaşılabilirse.
Bu nedenle insanla çalışan tüm meslekler çalıştıkları insanın özel yaşamını
raporlayabilir, ancak bu raporları açık adlarıyla ortada açık tutamaz. Hastanın, danışanın ya da
başvuranın özel yaşamı onun kendine ait bilgilerdir, kişisel bilgileridir. Meslek elemanıyla o
kişi arasında bu bilgiler gizli ve kapalı kalır. Eğer konu bir yerde işlenmek durumundaysa
raporda adıgeçen kişinin adı ve kişisel bilgileri değiştirilerek ya da ad ve soyadlarının
başharfleriyle yayınlanmalıdır.
Ayrıca sosyal çalışmacı bireyle sağlıklı ilişki kurmak istiyorsa başvuranının sorunlarını
ve eksikliklerini anlayarak kendisiyle değer veren bir ilişki kurar. Sosyal çalışmacı tarafından
eleştirilen, hataları yüzüne vurulan kişi onun tarafından değersizleştirildiği, aşağılandığı,
karşısında sessiz kalındıkta dışlandığı gibi duygulara kapılacak ve bu da meslekî iletişimi
koparacak ya da hiç oluşmaması sonucunu getirecektir. Eleştirmek yerine yeri geldiğinde o
düşünce ya da davranışın kendisine ne zararlar verdiğini örneklemek daha etkili olacaktır.
İnsanın içinde bulunduğu, herkesin ittiği, genel olarak toplumun kabul göstermediği,
dışladığı bir durumda bulunan insanın sadece insan olduğu için değerine saygı konusunda
genel bir görüşün içselleştirilmesi sosyal etiğin kapılarını açar. Sosyal çalışmacı sosyal bir tavır
olarak etiği içselleştirmiş kişidir. İçselleştirme sağlandıktan sonra insanlar arasında sosyal
sorunlarıyla ilgili olarak ayrım yapmaz, istese de yapamaz. Çünkü o sosyal çalışmacıdır.
İnsanla çalışacaktır.

6.5. Bağımlılık Tedavi Süreci İçin Genel Bilgiler
Bu koruyucu önleyici çalışmaların dışında, bireye dönük sosyal tedavi, sosyal
rehabilitasyon çalışmalarından sonra madde bağımlılığından uzaklaştırılan kişinin toplumla
uyumunun yeniden sağlanması ve onun topluma yeniden kazandırılması çalışmaları başlar. Bu
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çalışmalar da bir plan ve program içinde yürütülür. Bu plan ve programlar önceden hazırlanır;
yazılıdır. Ben kafamda planladım ya da beynimde herşey planlı gidiyor gibi bir yaklaşım
plansızlığın itirafından başka bir şey değildir. Bu programlar bağımlılıktan kurtulan kişiye sosyal
koruma ortamı yaratılarak, sosyal destek sistemleri harekete geçirilerek, yakın çevre
hazırlanarak ve bunun için de aile ve diğer yakınlarıyla öngörüşmeler, eğitimler yapılarak
yürütülür. Bu da uzun bir süreçtir. Ancak, sosyal çalışmacının ya da bağımlılık çalışmanının
birlikte çalışmasıyla hedefe ulaşılabilir.
Uyuşturucu kullanan bireyin kurtarılmasında ailenin rolü çok önemlidir. Sağlıklı ve
hastaya/danışana/başvurana anlayış ve bilgiyle destek olan ailesi kişinin o bataktan kurtarılması
beklentisini yükseltecektir.
Sosyal tedavi sosyal çalışmacıların işidir. Sosyal tedavi uzun zaman alan bir süreçtir. İlaç
verme yollama, ya da birkaç seans görüşme ile sonuç sağlanamaz. Bağımlılık konusunda sosyal
tedavi sabır ister. Sosyal çalışmacı sabırlı olmalı ve planlı ve programlı çabalarını
aksatmamalıdır. Sosyal tedavi süreci aylar, kimi zaman bir yıl (Kimi durumlarda daha fazla?)
alabilir.
Sürenin bu denli uzun olması insanda yaratılacak değişmenin kısa sürede
sağlanamayacağı gerçeğiyle,
sürenin bu denli değişken olması da başvuranın sosyal tedavi yoluyla iyileşme
isteğinin yoğunluğu, kararlılığı, buna bağlı olarak sosyal tedavi süreçlerine katılımcılığı ya da
ilgisinin zayıflığı, kimi programlara katılma konusunda gösterdiği ilgi ya da katılmama
konusunda gösterdiği dirençle ilgilidir. Sosyal tedavi sürecini bu değişkenler kısaltabilecek ya
da uzatabilecektir. Bunun yanısıra danışmanın sosyal tedavi sürecinde yaşadığı sosyal çevre,
ailesi, iş arkadaşları, mahalle arkadaşları vb. gibi sosyal çevrenin onu olumlu ya da olumsuz
etkilemeleri, bu süreç içinde biriktirdikleri ve yaşantıları da sosyal tedavi sürecini kısaltacak ya da
uzatacaktır. Hatta tedaviyi boşa çıkaracak ya da pekiştirebilecektir.
Sosyal çalışmacının temel işlerinden bir de yapacağı sosyal rehabilitasyon için sosyal
rehabilitasyon ortamlarını hazırlamaktır. Bunlar ilgi işlikleri, iş edindirme çalışmaları, beceri
kazandırma programları, özel ilgilere yönelik toplanma salonları, denetim paylaşma toplantıları,
uygun eğlence ortamları ve sosyal kriz azaltma ve giderme ortamlarını önceden doğru ve yeterli
olarak hazırlamalıdır. Kamu görevlileri bu hazırlıklara katkı vermelidir.
Uyuşturucu alanında gönüllü ya da profesyonel çalışmak isteyen kuruluşlar psikiyatrist
aramak yerine psikolog ve sosyal çalışmacılar aramalıdır. Bu ifade psikiyatrik çalışmaları
küçümsemek, ciddiye almamak, dışlamak anlamını kesinlikle taşımaz. Psikiyatri sosyal ve
psikolojik sorunların kaynağı fizyolojik rahatsızlıklar ise kaçınılmaz bir disipliner müdahaledir.
Burada sözü edilen, öncelik sonralık konusudur.
Ancak tüm sosyal rahatsızlıklarda görülen bir değişken burada da karşımıza
çıkmaktadır. Bağımlılık kişinin fizyolojik ve ruhsal boyutta bütün dengelerini bozacak aşamaya
gelmişse psikiyatrik tedavi öne çıkar. Hatta sosyal ve psikolojik çalışmalardan önce psikiyatrik
tedavi yöntemleri devreye sokulmalı, bu alanda yol alındıktan sonra sosyal çalışmalara
170

yönlendirilmelidir. Çünkü psikiyatrik tedavi kişinin bir süre sonra sosyal tedaviye hazır duruma ve
kabul durumuna getirebilir. Bu durumda psikiyatrik müdahale ile sosyal müdahale arasındaki
sırayı ve dengeyi görebilmek ve sağlayabilmek için psikiyatristlerle sosyal çalışmacılar işbirliği
içinde çalışmalıdırlar. Sözün özü, bir konsültasyon anlayışı içinde hasta/danışan/başvuran için
birebir düşünerek tedaviye nereden başlanacağının doğru belirlenmesidir.
Sosyal tedavinin başlayabilmesi için de, örneğin, bir çocukta ya da gençte madde
bağımlılığının göstergelerini görebilecek bilgi birikimine gereksinim vardır. Örneğin, çocukta;
-

Gözbebeklerde büyüme,

-

Kızarık gözler,

-

Soluk bir yüz,

-

Doğal nedenleri olmadan sık sık ortaya çıkan ishal,

-

Doğal nedenleri görülmeyen terleme,

-

Ders çalışmakta isteksizlik,

-

Okula gitmeme eğilimleri,

-

Derslerde eski başarının altına düşme ve eski başarıyı yakalayamama,

-

Yalnız kalma isteği ve eğilimleri,

-

Sessizleşme,

-

Sık sık dalıp gitme,

-

Duygusal ve davranışsal dikkat çekici değişiklikler,

-

Çökkünlük belirtileri,

-

Sık sık dile getirilen umutsuzluk,

-

Kolayca ortaya çıkan parlama,

-

Ortaya çıkan sanrı (halisünasyon),

-

Tutarsız konuşmalar,

-

Yaşına göre uygunsuz konuşmalar,

-

Birden heyecanlanmalar,

-

Gerekli gereksiz tepkiler,

-

Öfke patlamaları,
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-

Yorgunluk,

-

Aileden daha çok para isteme,

-

Aileden uzaklaşma istekleri,

-

Evden eşya satma girişimleri,

-

İlgi alanlarında değişiklik,

İsteklerinde kararsızlık… gibi göstergeler sadece sosyal çalışmacılar değil
anababalar için de önemlidir ve bilinmeleri gereklidir. Bu nedenle bu bilgiler örneğin anababa
eğitimlerinde, öğretmen eğitimlerinde de kullanılmalıdır.
Ancak şu bilinmelidir ki yukarıdaki konularda yapılan gözlemlerin hepsi madde
bağımlılığına işaret etmez. Hatta büyük oranda işaret etmez. Çocuk ve gençlik dönemleri duygu
ve davranışlarda, ilgilerde ve isteklerde sürekli değişiklikler dönemidir. Önemli olan ana ve
babanın bu tür bir gözleme sahip oldukları anda hemen olumsuz düşünmemesi, çocuk üzerine
yanlış yargılara varmaması, paniklememesi ve çocuğunu rahatsız etmemesi, ancak, onu sessizce
bir süreliğine izlemeye almasıdır. Sıcak bir izlemenin sonunda çoğu zaman ve çoğu zaman kötü
bir sonuç çıkmayacaktır.
Çünkü bunlar öte yandan gösterge değil belirti de olabilir. Yani bağımlılık göstergesi
değil, doğal ve gerçek rahatsızlıkların belirtileri de olabilir. Bunların sık sık ve nedensiz
ortaya çıkması durumunda kuşkulanılmalıdır. Bu kuşkunun bağımlılık göstergesi olduğu
yönünde karara varabilmek için de o çocuk ya da gençle anlamlı bir uzunlukta zaman geçirilmeli,
diğer davranışları, sık sık yalnız kalmak isteyip istemediği, zamansız kaybolmaları, belirli
arkadaşlarının yanlarına gitme arzular gibi başka belirtiler de araştırılmalıdır. Bu da hep
söylediğim gibi bir polis soruşturması ya da araştırması havasında değil, sabır ve zaman içinde
gerçekleşen dostça, arkadaşça iletişim içinde yapılmalıdır.
Görülüyor ki, çocuk ve gençlerde, madde bağımlılığının başlangıcını gösteren kesin bir
işaret yoktur. Ergenliğin olağan duygusal sorunları ya da başka ruhsal bozuklukların da
benzer belirtilere yol açabileceği akılda tutulmalı; ancak, ergende madde kullanımı kuşkusunu
akla getirebilecek bazı ciddi davranış değişiklikleri gözden kaçırılmamalıdır. Bu belirtilerin
ciddiyetinin değerlendirilmesi, başka ruhsal sorunlarla ayırıcı tanının yapılması, çözüm önerileri
ve tedavi yaklaşımı; madde kullanımı konusunda özelleşmiş çocuk/ergen psikiyatristleri ve
erişkin psikiyatrislerinin görev ve sorumluluk alanı içindedir.
Bu iletişim tekniklerinin uygulanmasından sonra bağımlılık sonucu ortaya çıkarsa
çocukla birebir çalışmaların yanı sıra madde kullanımına bulaşmış çocuk ve gençler için yeniden
topluma kazandırıcı sosyal programlar düzenlenmelidir. Şenlikler, kendiliğinden görüşmeler,
danışma hizmetleri, sunum toplantıları, açıkoturumlar, forumlar, kendini anlatma toplantıları,
paylaşım toplantıları, bireysel ve/ya topluca sinemaya gitme, film gösterileri düzenleme,
kermesler, geziler, piknikler, aile toplantıları, spor etkinliklerine katılma, spor etkinlikleri,
yarışmalar düzenleme, okuma günleri, anı toplantıları, ilgi işlikleri, uğraşı grupları, önemli
kişilerin sohbet toplantıları düzenleme vb… Önemli olan bu tür etkinliklerin düzenli
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yapılmasıdır.
Sosyal çalışma uygulamalarında görülen en belirgin hatalardan biri “biz yaptık”, ya da
“yaptık ya” algısıdır. Nasıl ki hekimin verdiği ilaç bir iki kez ya da zamanlı zamansız alınınca
tedaviye bir katkısı olmamaktadır, düzenli ve belli aralıklarla alınmalıdır; sosyal ilaçlar da aynı
öyledir. Bir kez yapılacak bir etkinlik sonuç sağlamayacaktır. Sürekliliği ve düzenliliği olan
sosyal programlar ve projeler verim getirecektir. Ara sıra, rastgele yapılan sosyal etkinlikler
düzenli değil, arasına alınan ilaçlar gibi etkili olmazlar.
Sosyal çalışma, sosyal tedavide ve tüm sosyal çalışmalarında örgütlülük (kuruluş çatısı
altında çalışmak), temeldir, ancak yetmez;
-

Kesintisizlik,

-

Düzenlilik,

-

Süreklilik,

-

Ardışıklık,

-

Sistemlilik,

-

Planlılık ve

Programlılık uyulması gereken çalışma ilkelerinin vazgeçilemeyecek başlıklarıdır.
Bu ilkelerle sosyal çalışma istendik hedefe ulaşabilir.
Bilindiği gibi fizik çevre de sosyal çevre gibi insanların mecazi anlamda yoldan
çıkmalarına da yola girmelerine de doğrudan katkı veren bir etmendir. Fizik çevre sosyal çevreyi
olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. İyi düzenlenmiş fizik çevrenin insan psikolojisi ve sosyal
iletişimi üzerine etkisi olumlu olacaktır. Olumsuz sosyal çevre fizik çevreyi de olumsuz
etkileyecek, olumsuz fizik çevre yeniden sosyal çevreyi olumsuz etkileyecektir. Bu süreç kısır
çerçevede sürecektir. Çevrenin insan üzerine etkisi bu denli doğrudan ve doğalken uyuşturucu
bağımlıları için sosyal çevreyi olduğu kadar fizik çevreyi de sosyal çalışmanın sosyal tedavi
ve sosyal rehabilitasyon sürecinin içine almak çağdaş bir sosyal çalışma tekniği olarak kabul
edilmelidir.
Hatta özellikle uyuşturucu kullananların daha çok doğa ile bütünleştirilmeleri sağlıkları
ve tedavileri açısından önemlidir. Özellikle yeniden topluma kazandırılmalarında doğa gezileri,
doğa yürüyüşleri, doğa sporları, doğa yarışları gibi etkinlikler sosyal tedavi ya da sosyal
rehabilitasyon sürecindeki bağımlıların, başka deyişle kurtulma adaylarının içsel dengelerini ve
düşünsel dengelerini biran önce yeniden kazanmalarında çok destekleyici ve etkili olacaktır.
Aynı zamanda doğa ile ilgili programlar yeni dostlar edinmelerine, çevre kazanmalarına ve
iletişim becerilerinin yeniden geliştirilmesine katkı verecektir.
Uyuşturucu bağımlılarıyla ya da eğilimlileriyle çalışan sosyal çalışmacıların kendileriyle bu
tür programları gerçekleştirebilmeleri için çalıştıkları kuruluşların bütçeleri olmalı ya da kendi
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adlarına kurulan dernek ve vakıfların bu tür programlara kaynak ayırmaları herhalde gerekli
olacaktır. Bunun dışında bu tür projelere belediyeler, yerel yönetimler ve diğer proje kaynakları
maddî destek sağlama noktasında olmalıdırlar. Konu ile ilgili sponsorlar, varlıklı kişiler de bu tür
çok fazla harcama gerektirmeyen programları parasal olarak desteklerlerse topluma önemli bir
sosyal katkı yapmış olacaklardır. Ve bu uzun süreç içinde uyuşturucu eğilimlisiyle ya da
kurtulmayı isteyen uyuşturucu bağımlısıyla birebir, grupla ya da grupla çalışma yöntemleri
sürdürülmelidir.
Sosyal çalışmacı da bilir ki bağımlılık grip, zatürre gibi iyi olunacak, gelip geçici bir
hastalık değil, şeker hastalığı gibi ömürboyu birlikte olunacak ve depreşmemesi için (nüks
(Ar.)) ömürboyu önlem alınacak bir hastalıktır. Bağımlılıktan kurtulmak değil bağımlılıktan
yaşamboyu uzak durmak sözkonusudur. Bu nedenle sosyal çalışmacı tedaviye aldığı bağımlı ile
belki de yaşamboyu birlikte olmayı benimseyecektir. Çünkü bağımlılıktan onu kesintisiz olarak
uzak tutmak meslekî bir çaba istemektedir. Kendi haline bırakıldıklarında ortamı ya da maddeyi
bulduğu zaman bağımlılıktan kurtulsalar da geridönüşleri sürekli bir risk olarak
karşılarındadır. Bu durumda nasıl ki şeker hastası ömürboyu şeker yememe durumundadır,
bağımlı da ömürboyu sigara, içki içmeyecek, herhangi bir maddeyi almayacaktır. Bu kararı ve
davranışı içselleştirmesi istenir ancak çeldiriciler o denli çokturlar ki,
-

Uygun arkadaşlar,

-

Reklamlar,

-

Çekilen dertler,

-

Yaşanan boşluk duygusu,

-

Yalnızlık gibi…

Önemli olan bağımlılık tedavisinin bağımlılık hastasının beyninde değişiklik
yaratmasıdır. Beyindeki değişikliğinde sürekliliği için tedavi ve arkasından gelecek rehabilitasyon
sürecinin kesintisiz olması gerekmektedir. Bunun için ortamdan ve olanaklardan uzak
tutulmaları için şeker hastasında daha kolay görülebilecek irade madde bağımlısında
olamayacağından;
-

ya ailesi

-

ya eşi

-

ya diğer sevdiği yakınları

-

ya da sosyal çalışmacı

tarafından sürekli ilgi ve gözetim altında tutulmaları gerekmektedir. Bu tür başvuranlarla
sosyal çalışmacının enaz haftada iki gün zaman ayırması, onunla birlikte, hem de anlamlı
uzunlukta bir süre onunla birlikte olması gerekir. Sosyal çalışmacı aileyle de kesintisiz iletişim
içinde olmalı, aileyle de sık sık, hemen hemen her gün, telefonla da olsa görüşmelidir. Ailenin
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konu üzerine bilinç düzeyi bu görüşmenin sıklığını tabii ki azaltabilir. Hatta mesleğin disipliner
ilgisi aile ve diğer tanışların varlığında bile gerektikçe kendisini göstermelidir. Tek hedef
bağımlıyı sürekli ayık tutmaktır, tekrara yönelmesini önlemektir.
Bunun için bağımlı yeni bir yaşama biçimine uyumlandırılmalıdır. O da anlayışlı bir
aile, güvenli destek veren sosyal çalışmacı, varsa aralarında bulunmaktan zevk aldığı bir kendine
yardım grubu ya da grupları…

6.6. Sosyal Çalışmanın Bağımlılara Yönelik Görevleri
Sosyal çalışma mesleği uyuşturucu ya da uyarıcı her türlü bağımlılık yaratan
maddelerin tuzağına düşen insanlara yardım için görev alanları çerçevesinde hemen her
bakanlıkta etkin görevler yerine getirebilir. Bunların en başında Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı gelir. Bu bakanlığın sorumlu tutulduğu “genel ve genç nüfusta uyuşturucu
kullanım yaygınlığı araştırmaları yapılması, sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklara
yönelik gerekli çalışmaların yapılması, uyuşturucu bağımlılarının tedavi sonrasında topluma
yeniden kazandırılması amacıyla rehabilitasyon hizmetlerinin / programlarının uygulanması ile
ilgili” etkinlikler, kuşkusuz diğer sosyal mesleklerin de kendi meslek çerçeveleri içinde
üstleneceği sorumluluk ve görevlerin yanısıra doğrudan sosyal çalışma mesleğinin sorumluluk
alanındaki etkinliklerdir.
“Eski bağımlının” tedavi sonrası topluma yeniden kazandırılması çalışmalarında belki daha
hızlı yol alabilmek ve daha fazla kanıta dayalı çözüm üretebilmek için kurtarılan kişiyle ölçmeye
dayanan araçlar ve teknikler kullanılması doğru olacaktır. Bunlar arasında zeka testleri, psikolojik
testler, genel yetenek testleri, özel yetenek testleri, düşünme testleri, sosyometri… yaptırılarak
onların en kolay giriş yapabilecekleri sosyal etkinlikler bu yolla belirlenebilir. Kuşkusuz testlerin
yaşlarına uygun testler olmasına özen gösterilmelidir. Test yapmış olayım da hangisi olursa olsun
diye düşünmek yapmamakla eşdeğerdir, hatta daha zarar getirici bir yaklaşımdır. Bugüne değin
test kullanma yöntemiyle başvurana yaklaşıldığı ve ona uygun programlar geliştirildiği konusunda
bir bilgi bulamadım ve duymadım. Ancak ölçme araçlarının kullanılmasının daha sağlıklı meslek
yöntemleri ve yaklaşımları kullanılabilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. (Testler
konusunda yeterli bilgi için bakınız: Bakırcıoğlu, 2005, 169-202).
Yukarıda tırnak içine alınmış ifadeler, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının 2. Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi (20132018) ve buna bağlı olarak hazırlanmış 3. Ulusal Uyuşturucu Eylem Planını (2013-2015) tanıtan
basın bildirisinden alınmıştır. Aynı belgede, uyuşturucu konusunda görevlendirilmiş birkaç
bakanlığın bu konuda yüklendikleri görevler belirtilmiştir. Diğer bakanlıkların da bu belgede
belirtilmiş görevlerini burada ele alalım ve bu görevler kapsamında sosyal çalışmanın
üzerlenmesi
gereken
görevler,
yapması
gereken
etkinlikleri
vurgulayalım
(https://www.egm.gov.tr/Duyurular/Documents/bilgi-notu.pdf). Örneğin;
Adalet Bakanlığına yüklenen görevler arasında “Ceza infaz kurumlarındaki uyuşturucu
bağımlısı hükümlülere yönelik yardım programlarının geliştirilmesi” de bulunmaktadır, Bu
kapsamda, tutuklu ve hükümlü olan her “insan”la çalışarak, onların travmalarının giderilmesi,
topluma uyumlarının, topluma enbaştan ya da yeniden kazandırılmalarının, ailelerinin
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sosyopsikal sorunlarının çözümlerinin sağlanması için yaygın ve kesintisiz o kadar çok yapacağı
meslekî etkinlikler vardır ki saymakla bitmez. Bu yardım programlarının her aşamasında ve her
boyutunda sosyal çalışma mesleği görevlidir. Dolayısıyla sosyal çalışmacılar bu konuda Adalet
Bakanlığında aktif görevler üstlenmeli ve programlar geliştirmeli ve planlamalıdırlar.
Aynı belgede, Gençlik ve Spor Bakanlığı, “gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel
gelişimini desteklemek amacıyla açılan Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kamplarında, gençlere ve
zaman zaman ailelerine yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim uygulamalarının
sayısının ve niteliğinin arttırılması ile ilgili faaliyetlerden” sorumlu tutulmuştur. Bu alanda da
diğer sosyal mesleklerle birlikte sosyal çalışma mesleği de sorumludur, görevlidir.
İçişleri Bakanlığının, yasadışı uyuşturucu ekimi, yapımı, üretimi, satımı ve tüketimi
konularında yükümlendiği mücadelede mağdur olan çocuk, genç, yetişkin ve ailelerin yanında
onların topluma yeniden kazandırılmaları, sosyopsikal sorunlarının çözümleri için programlar
geliştirir. Planlar ve uygular. Polisle işbirliği yaparak uyuşturucu batağına düşmüş çocuk ve
gençlerin polisiye süreçlerin travmalarını yaşamadan topluma kazandırılmaları sosyal çalışmanın
işlevidir. Bu işlev güvenlik güçlerinin de yükünün hafifletilmesi demektir. Diğer ilgili sosyal
meslekler de bu alanda kendi meslek çerçeveleri içinde görevlerini yaparlar.
Milli Eğitim Bakanlığında, “ilgili kurumların işbirliği ile yürütülecek önleme
faaliyetlerinin arttırılması / önleme materyallerinin hazırlanması, uyuşturucu maddelerin zararları
ve korunma yöntemleri ile ilgili olarak rehber öğretmenler için bir rehberlik programının
hazırlanması” gibi etkinliklerin yanısıra okul sosyal çalışması görevini yapan sosyal çalışmacılar
okullarda çocukları, gençleri uyuşturucu tehlikesine karşı bilgili ve bilinçli olacak konuma
getirirler. Aileleriyle, arkadaşlarıyla çalışırlar.
Sağlık Bakanlığı, uyuşturucu ile ilgili “tedavi merkezlerinin sayı ve kalite bakımından
arttırılması, çocuklara özel tedavi merkezlerinin sayısının arttırılması” görevlerinin yerine
getirilmesi ile bu tür kuruluşlarda sosyal çalışma mesleğinin de işlev yüklenmesi ve görev
yapması demektir. Bu kapsamda, “uyuşturucu bağımlılarının tedavi sonrasında topluma yeniden
kazandırılması amacıyla rehabilitasyon hizmetlerinin / programlarının uygulanması” diğer ilgili
sosyal mesleklerin de katkılarıyla dört dörtlük boyutuyla sosyal çalışma mesleğinin işlevleri
arasındadır. Titizlikle bu tür etkinlikler planlanmalı ve programlanmalıdır (agy).
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Merkezi (TUBİM) tarafından hazırlanan
“2011 Türkiye Uyuşturucu Raporu”nda, madde bağımlıları için zorunlu tedavi uygulaması
önerilmiştir (EMCDDA 2011, 27). Bunun için de Japonya örneği sadece ad olarak verilmiştir.
Zorunlu tedavinin hangi aşama hastalara, hangi koşullarda, nasıl verilmesi gerektiği konusunda
açıklama yoktur. Bir genel raporda bu boyutta bir bölüm de beklenmemelidir.
Ancak, bilinmelidir ki, özellikle bağımlılık tedavisinde, aynen tüm AMATEM’lerde ve
ÇEMATEM’lerde yapıldığı gibi, bırakın tedaviye başlamak için, tedavi merkezinin kapısından
girebilmek için bağımlıyım diyen kişinin tedavi olma isteği, istemi ve kararının alınması temel
başlama yöntemidir. Zorla güzellik olmaz dendiği gibi, zorla bağımlılık tedavisi olamayacaktır.
Çünkü bağımlılık tedavisi sadece ilaçla yapılan bir şey değildir. Psikolojik ve sosyal boyutları
olan bir tedavidir ve bu da kişinin tedavi olma isteği, istemi ve kararı ile yapılabilecek bir
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tedavidir.
Bağımlılık tedavisinin modelleri, yöntemleri, teknikleri, ölçütleri, ilkeleri, uygulanabilirliği
ve sınırları konusunda tıp hekimleri, psikologlar ve sosyal çalışmacılar biraraya gelip çalışmalıdır
ve gelişen süreç içine her zaman yeni modeller, yöntemler ve teknikler bulunacaktır. Bunu lütfen,
bugüne kadar bulunamayan bugün nasıl bulunsun, olmamış bir şey bulunabilir mi gibi peşin
hükümle karşı çıkmayınız. Bulunabilir. Çünkü bunun temeli şudur: Toplumlar durmasız değişme
gösterir. Toplumda durmasız olarak yeni ilişkiler, yeni kurumlaşmalar, yeni yapılanmalar ortaya
çıkar. Her ortaya çıkan yeni değişim de kendine özgü toplumsal ve sosyal sorunları ortaya çıkarır;
her toplumsal ve sosyal sorun bunları giderecek yeni çözüm yollarını da bizlere sunar. Bu yazıda
bulunacak yeni modeller, yöntemler derken bunu kastediyoruz. İçinde yaşanılan dönemin
toplumsal yapısına uygun yeni sorunlar ve yeni çözümler sosyal çalışmacının ana ilgi noktalarından
biridir.
Bağımlılık tedavisi sadece ayakta ya da yatakta tedavi ile sınırlı değildir. Bağımlının
ailesiyle, akrabalarıyla, yakın arkadaşlarıyla, çalışma arkadaşlarıyla görüşmek de tedavi
bütününün parçalarıdır. Bağımlılık tedavisini bağımlılık rehabilitasyonu izler.
Tedavinin boyutları da kültürel ve eğitsel konumunu gözönünde tutarak, aile, arkadaş
bağlantıları içinde psikolojisini ve sosyal ilişkilerini inceleyerek meslek yöntemlerini
kullanarak çözüm üretmek bu çalışmanın özetidir.
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Uygulama Soruları
1)
Bağımlılık konusunda sosyal çalışmalar ve sosyal hizmetler neler olabilir?
Farklarıyla bir kâğıda yazabilir misiniz?
2)
Koruyucu önleyici çalışmalar
arasındaki bağlantıyı kurabilir misiniz?

ile

bilgilendirici bilinçlendirici çalışmalar

3)
Tedavi yoluyla yeniden topluma kazandırıcı çalışmalar sosyal çalışma ve sosyal
hizmetler boyutlarında neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde herhangi bir etkinliği öğrenmedik; doğrudan meslek uygulamalarının içine
girdik. Sosyal çalışma mesleğinin bağımlılık konusunda sorumluluklarını yapması gerekenleri,
gözönünde tutması gerekenleri öğrendik. Koruma önleme gibi, bilgilendirme bilinçlendirme
gibi, topluma kazandırma gibi sosyal çalışma mesleğinin çalışma hedeflerindeki temel
farklılıkları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Bağımlılık konusunda mağdur aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ailesi
b) Bağımlının kendisi
c) Arkadaşları
d) Kendisiyle birlikte yakın çevresinde bağımlılıktan etkilenen herkes.
2) Bağımlılık konusunda sadece madde kullanıp yaşamını altüst eden kişi değil,
sadece bağımlının yakın çevresi, yani sosyal çevresi değil, düzenli bir işte çalışamadığı için,
düzenli bir aile ilişkilerini sürdüremediği için, toplumdaki üretici ve yaratıcı görevlerini ve
işlevlerini yerine getiremediği ve topluma sağlıklı bir katkı veremediği için tüm toplum
mağdur durumundadır.
a) Doğru
b) Yanlış
3) Koruyucu önleyici sosyal çalışmalar ile bilgilendirici bilinçlendirici sosyal
çalışmalar arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Bilgilendirici bilinçlendirici sosyal çalışmalar sadece okullarda yapılabilir.
b) Koruyucu önleyici sosyal çalışmalar daha çok polisin görevleri arasındadır.
c) Koruyucu önleyici çalışmalar öncelikle bedene ve sosyal ilişkilere, bilgilendirici
bilinçlendirici çalışmalar öncelikle beyine ve kültür birikimine yöneliktir.
d) İkisi arasında pek bir fark yoktur.
4) Aşağıdakilerden hangi kesimler bağımlılık konusunda bilgilendirici bilinçlendirici
çalışmaların hedefidir?
a) Doğrudan bağımlılığa sürüklenenler
b) Bağımlı aileleri
c) Yakın arkadaşları
d) Bağımlı olsun olmasın toplumda maddeyle karşılaşma riski içinde ve altında olan
herkes.
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5) Bağımlının bağımlılıktan kurtulup tekrar topluma kazanılması için;
a) Tıbbi tedavi (psikiyatrik) yapılmalıdır.
b) Psikolojik destek sağlanmalıdır.
c) Tıbbi, psikolojik ve sosyal tedavi bir bütün olarak ele alınıp uygulanmalıdır.
d) Sadece sosyal tedavi ile sonuca ulaşılmaya çalışılmalıdır.
6) Üretime yönelik olarak sosyal beceri kazandırmak aşağıdaki aşamaların hangisinde
en verimli olarak işletilebilir?
a) Sosyal rehabilitasyon
b) Tıbbi rehabilitasyon
c) Psikolojik tedavi
d) Sosyal tedavi
7) Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mansur Beyazyürek ve Dr. Özkan
Pektaş’a göre hastanın vücudunun tıbbi işlemlerden sonra maddeden arındırılması;
a) Tam tedavinin % 50’sidir.
b) Sosyal tedaviden sonra ikinci aşamadır.
c) Hastanın tedavi edilmiş olması demektir.
d) Toplu tedavinin sadece % 10'udur.
8) Sosyal çalışmacı ve tamamlayıcı elemanlar tarafından düzenlenen şenlikler, danışma
hizmetleri, sunum toplantıları, açıkoturumlar, forumlar, bireysel ve/ya topluca sinemaya
gitme, film gösterileri düzenleme, kermesler, geziler, piknikler, aile toplantıları, spor
etkinliklerine katılma, spor etkinlikleri, yarışmalar düzenleme, okuma günleri, anı toplantıları,
ilgi işlikleri, uğraşı grupları, önemli kişilerin sohbet toplantıları düzenleme vb. gibi etkinlikler;
a) Doğrudan sosyal çalışmalardır.
b) Sosyal çalışma değil doğru amaçları sosyal çalışmaya uygun sosyal hizmetlerdir.
c) Mesleki hedeflere ulaşmayı sağlayan sosyal çalışmalardır.
d) Pek de meslekî işlevleri olmayan etkinliklerdir.
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9) Hastanede yapılan tıbbi tedavi bağımlıların uyuşturucu kullanma alışkanlıklarının
ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
10) AMATEM ve ÇEMATEM’lerde tedavi görmek için bu kuruluşlar tarafından
zorunlu tutulan önkoşul aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tam anlamıyla bağımlı olmak.
b) Bağımlılık konusunda tedavi edilemez aşamaya gelmemiş olmak.
c) Tedaviye gelen ya da getirilen kişinin tedaviye kendi iradesiyle istekli ve kararlı
olması.
d) Ailesi tarafından desteklendiğinin bizzat belirtilmiş olması.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) d, 5) c, 6) a, 7) d, 8) c, 9) b, 10) c
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7. SOSYAL ÇALIŞMA MESLEĞİ İLE KONUYLA İLGİLİ DİĞER
MESLEKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ VE İŞBİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Madde bağımlılığı tek bir mesleğin müdahalesiyle ortadan kaldırılacak bir hastalık
değildir. Sosyal düzlemde birçok meslek madde bağımlılığının yokedilmesi için belirli rollere
sahiptir; görevlidir ve elele çalışmak durumunda ve zorundadır. Bu meslekler sadece tedavi
meslekleri değildir. Kolluk görevi yapan meslekler, koğuşturma, soruşturma, yargılama
meslekleri ve infaz birimleri de aynı amaca yönelik farklı işlevler taşıyan mesleklerdir. Tüm
bu meslekler kendi işlevlerini yerine getirirken sosyal çalışma mesleğiyle de belirli aşamalarda
birlikte çalışma, elele verme pozisyonundaki mesleklerdir. Bu mesleklerle gerektiği zamanda
sosyal çalışmacılar da birlikte çalışmaya hazır olmalıdırlar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bu bölümle ilgili düşünmemiz gereken sorulardan birkaçı şunlar olabilir:


Biyolojik tıp ile sosyal çalışma ilişkisi nasıldır?



Psikiyatri ile sosyal çalışma ilişkisi nasıldır?



Psikoloji ile sosyal çalışma ilişkisi nasıldır?



Psikoterapi ile sosyal çalışma ilişkisi nasıldır?



Güvenlik birimleri ile sosyal çalışma ilişkisi nasıldır?



Yargı ile sosyal çalışma ilişkisi nasıldır?

Bu ilişkileri bu bölümü ve benzer kaynakları okuyarak ve ilgili meslek elemanlarıyla
tanışıp konuşarak pekiştirebilirsiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Doğrudan tedavi ile
ilgili sosyal meslekler
ve sosyal çalışma
ilişkisi

Bu meslekleri çeşitleri
olarak tanımak, ilişkileri
sağlıklı bir temele oturtmak
ve bu ilişkiler içinde sosyal
çalışmanın rolünü düşüncede
netleştirebilmek.

Önce okumak, not almak,
kavramaya çalışmak ve özgür
düşünce yardımıyla meslekî
ilişkiler konusunda önce kendi
mesleğini tanımaya çalışmak.

Güvenlik birimleri ile
sosyal çalışma ilişkisi

Yargı ile sosyal
çalışma ilişkisi

Tedaviye yönelik
mesleklerile olduğu kadar
farklı işlevlere sahip
mesleklerle de doğru ilişkiler
kurulması konusunda
düşünce üretebilmek. Roller
ve işlevler farkları ile
benzerlikleri hakkında bilgi
sahibi olmak.

Kendi mesleğini ve meslekî
rolünü iyi tanıyan öğrenci
işbirliği içine gireceği diğer
meslekleri de daha kolay ve
daha doğru tanıyabilecektir.
Bu anlayışla diğer meslek
elemanlarıyla meslekî
tartışmalara katılmak.
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal meslekler

•

Hukuksal meslekler

•

Güvenlik meslekleri

•

Yargı meslekleri

•

Yardımcı meslekler, destek meslekler

•

Biyolojik tıp

•

Psikiyatri

•

Psikoloji

•

Sosyal çalışma

•

Psikoterapi
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Giriş
Hiçbir sosyal işlem ve çözüm tek bir mesleğin çabalarıyla sağlanamaz. Lisansiyer meslekler
ile önlisansiyer meslekler hem birbirleriyle hem kendi aralarında işbirliği, birlikte çalışma yaparak
işlevlerini başarılı biçimde yerine getirebilirler. Kitabın yedinci bölümünde madde
bağımlılarının tedavi ve topluma kazandırılmalarında sosyal çalışma mesleğinin işbirliği içine
gireceği, yerine göre birlikte çalışacağı diğer meslekler tanıtılmakta ve aralarında çalışma ile
ilgili yakınlıklar ve farklılıklar irdelenmektedir.
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7.1. İlgili Diğer Meslekler ve Sosyal Çalışma İlişkileri
Madde bağımlılığı konusunda polis, savcı, yargıç (güvenlik), öğretmen (eğitim) gibi
konunun diğer boyutlarıyla ilgili olan birçok meslek dışında koruma ve tedavi düzeyinde son
müdahaleleri yapan üç disiplin ve meslek öne çıkmaktadır. Bunlar psikiyatri, psikoloji ve sosyal
çalışmadır. Bu nedenle bu üç mesleğin bu çalışmada kısaca tanınması ve ilişkileri ve
işbirliklerinin, birbirleri ile ilişkili rollerinin belirlenmesi önem taşımaktadır.
Bu kolkola çalışması gereken üçlü için gene bir başka ilgili meslek biyolojik/fizyolojik
tıptır. Sosyal çalışmacı tıp elemanları ile yani hekim ve hemşire ile yakın işbirliği içine
olmalıdır. Konu ile ilgili tıbbi kitaplar okumalı ve kendisini tıbbi bilgilerle donatmalıdır. Örneğin,
kaynaklar, viral hepatit ve özellikle Hepatit C virüsünün (HCV) neden olduğu bulaşının
(enfeksiyon), Avrupa çapında damar içi uyuşturucu kullananlar arasında oldukça yaygın
olduğunu söylemektedir (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi,
2015, 55). Bu bilgi sosyal çalışmacı için de önemlidir. Ya da, yoğun alkol kullanımıyla
kötüleşen HCV, damar içi uyuşturucu kullananlarda siroz, karaciğer kanseri ve ölüm oranlarını
artıracağından, uzun vadeli önemli sonuçları olabilir bilgisi sosyal tedavi için bir dayanaktır
(agy). Aynı kaynağa göre Türkiye, damar içi uyuşturucu kullananlarda HCV antikor yaygınlığı
(2012-2013) konusunda en düşük sayıya sahip Malta ile en yüksek sayıya sahip Norveç
arasında 20 ülkenin tam ortasında, baştan 11. sıradadır (agy).
Aynı konularda evrensel, ulusal ve yerel bilgiler arasında da farklar olabilir. Sosyal
çalışmacı ilgili tıbbi bilgileri kullanırken zaman içinde ya da ülkeden ülkeye bu bilgilerin
değişebileceğini mutlaka gözönünde bulundurmalı, bilgilere sürekli kuşku ile yaklaşmalı,
bilgilerini sık sık tazelemelidir. Örneğin, 2006-2013 dönemine ait ulusal veriye sahip ülkeler
arasında, Norveç’te uyuşturucu kullanıcıları arasında HCV yaygınlığının azaldığı rapor edilirken,
diğer altı ülkede artış görülmüştür (agy).
Sıkça değişen bilgiler arasında uyuşturucu ya da uyarıcı (proaktif) maddelerle ilgilidir.
Bunların;
-

çeşitleri,

-

ülkede hangilerinin daha sık bulunduğu,

-

daha güncel olduğu,

-

etki alanları,

-

yarattığı sonuçlar,

durmasız değişmektedir. Örneğin, 2014 yılında Avrupa Birliğine üye devletler erken
uyarı sistemine daha önce hiç rapor edilmemiş 101 yeni psikoaktif madde bildirmiştir (agy, 32).
Bu sentetik maddelerin çeşitleri ve sayıları yıldan yıla artmaktadır. Hepsini zamanında izlemek
ve tanımak gerçekten zordur, ama önemlidir.
Uyuşturucu kullanımının hepatit A ve B, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tüberküloz, tetanos
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ve botulizm gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için de risk faktörü olabileceği bilgisi (agy, 55), sosyal
çalışmacının başvurana, hastaya seçeceği çalışma yöntemlerini etkilemesi gerekir. Avrupa’da
damar içi uyuşturucu kullananlar arasında yara botulizmi sporadik olgularının göründüğü
bilgisi belki de bu tür olgularla grupla çalışma değil, bireyle çalışma yöntemini öne çıkarmalıdır
(agy).
Gene tıbbi bilgilerin sosyal çalışma uygulamalarına etkisi açısından, Avrupa’da raporlanan
aşırı dozdan ölümlerin çoğunda eroin ve metabolitlerinin bulunması bilgisi ve bu bilginin
Türkiye içinde de geçerli olduğu bilgisi (agy, 57) hangi uyuşturucu maddenin ölümcül,
hangilerinin daha az ölümcül olduğunun bilinmesi konusunda küçük ama önemli bir örnektir.
Öteyandan, konunun her iki boyutunun kalıcı önemine dayanarak sosyal çalışmacı ile
güvenlik güçleri, yani Emniyet Genel Müdürlüğü ve polis ilişkilerinin de yeniden
yapılandırılması ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
Bunun yanısıra uyuşturucu çetelerinin mağdurları için hukuk yasal düzenlemelerden,
sosyal çalışmacı mağdurun mağduriyetinden doğan sıkıntıların giderilmesinden sorumludur.
Kuşkusuz sosyal çalışmacı sadece bu mesleklerle değil birçok meslekle de birlikte
çalışmaktadır; çalışmalıdır. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle ilgili olarak öğretmenlerle,
üniversite öğrencileriyle ilgili olarak öğretim üyesinden öğretim görevlisi ve araştırma
görevlilerine değin tüm öğretim elemanlarıyla da yerine göre elele olmalıdırlar. Bu meslek
elemanlarıyla kuracağı iletişimin verimi ve niteliği de sosyal çalışmacının kuşku duymadığımız
niteliğiyle ilişkilidir.

7.2. Biyolojik Tıp ile Sosyal Çalışma İlişkisi
Biyolojik tıp ile sosyal çalışma ilişkisi tüm dünyada çok eskiden beri sözkonusudur.
Hastanelerdeki sosyal servisler tıp ile sosyal çalışmanın birarada ve elele çalıştıklarının somut
göstergesidir. Sosyal çalışma terminolojisinde buna tıbbi sosyal çalışma (medical social work)
denir. Yani tıp alanında yapılan sosyal çalışmanın meslek uygulamaları demektir bu.
Tıp alanında sosyal çalışmanın meslek uygulamalarının temelini sağlığın tıbbi, ruhsal ve
sosyal boyutları oluşturur. Sağlığın psikolojik (ruhsal) boyutuna nasıl psikolog müdahale
ediyorsa, sağlığın sosyal boyutuna da sosyal çalışmacı takımıyla birlikte müdahale eder. Sosyal
çalışmacının müdahalesiyle sağlığına kavuşan sosyal ilişkiler, sosyal uğraşı ve toplumsal uyum
kişinin ruhsal sağlığını, o da uzun evrede bedensel sağlığını etkiler. Ruhsal ve sosyal çağlığı
yerine olan insan kendisini bedensel olarak da sağlıklı hissedecektir.
Tıbbi tedavi sürecinde bulunan bir hasta aynı zamanda ailesinin, yakınlarının sahipsiz
olmadığını, aç ve açıkta olmadığını bilirse tıbbi sağlığına daha kolay kavuşacaktır.
Tıbbi ve sosyal sağlık açısından sorun taşımayan bir kişinin ruhsal dengesi ve sağlığı da
yerinde olacaktır.

ilgili

Sosyal çalışmacı tıp hekimiyle birlikte çalışır. Bireyin iş, sosyal ve gündelik uğraşılarıyla
bağlantılarındaki aksamaları gideren sosyal çalışmacı tıbbi müdahalelerin başarıya
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ulaşmasını kolaylaştırır. Öteyandan, kendisinin ya da ailesinin tıbbi hastalıklarının giderilmesi
için gerekli önlemlerin alındığını, ameliyatların yapıldığını, yapılacağını bilen biri de sosyal
ilişkilerini huzur içine sürdürecek, sosyal sorunlar yaşamayacaktır.
Bu nedenlerle çok sıkı olan tıp ve sosyal ilişkisi, kendi gücüyle hekim sosyal
çalışmacı ilişkilerini kendiliğinden düzenler.

7.3. Psikiyatri ile Sosyal Çalışma İlişkisi
Psikiyatri tıp bilim dalı içinde insanın davranışlarını biyolojik ve psikolojik temelli
açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır (disiplin). Bu çalışmayı yaparken sosyal ve ruhsal
değişkenlerden de yararlanır. Yunanca kökenli olan psikiyatri sözcüğü, ruh hekimliği demektir.
Psikiyatr ya da psikiyatrist ruh hekimi terimi ile karşılanır.
Psikiyatr da psikolog gibi, bilişsel, duygusal, düşünsel ve zihinsel süreçlerle ilgilenir,
bunları inceler. Ancak psikiyatr psikolog gibi ruh sağlığı konusuna ruhsal ve davranışsal
düzlemde değil tıbbi bakış açısıyla yaklaşır, Yani insanı biyomedikal nesne olarak görür. Ona
biyomedikal yaklaşır. Ruh sağlığı sorunları olanlara biyomedikal yaklaşır, “hastanın” biyolojik
sorunlarını arar bulur, ortaya çıkarır ve tıbbi yöntemlerle, ilaçla tedavi etmeye çalışır. Ya da
EKG (elektrokardiyografi) ile EKT (elektrokonvülsif tedavi) yöntemi gibi gene biyolojik
tabanlı yöntemler kullanır. Öyle ki tıbbi tedavi görmeyen alkol hastası için delirium (bilinç
bulanıklığı ile gelişen beyin hastalığı) ve ölüm riski vardır. Psikiyatr böylesi ve benzer durumlarda
ilaç ve serumla müdahale eder.
Psikologlar davranışçı yaklaşımı sahiplenirken psikiyatrlar bilişsel yaklaşıma daha yakın
dururlar. (Bilişsel yaklaşım zihin ve zekânın işleyişine odaklanma demektir.) Psikologların
davranışçı yaklaşımı benimsemeleri zihin ve zekâ incelemelerinin dışında olan psikologların
zihinsel süreçleri davranışlara bakarak anlamaya çalışmalarından ötürüdür.
Psikiyatrların tedavi süreci tanı ve tedaviye dayanır. Bunun için 1952 yılında başlayan tanı
ve tedavi ölçütlerinin kayda alındığı ve her psikiyatristin uymasının beklendiği DSM-1, DSM-2,
DSM-3 ve DSM-4 numaralamasıyla “Tanı ve Tedavi Ölçütleri” kitabı vardır. Görüldüğü gibi
bilimsel bulgulara dayalı olarak sürekli geliştirilmektedir. (DSM: Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders; Amerikan Psikiyatri Derneği (American Psychiatric Association)
tarafından hazırlanıp çıkarılıyor.) Bugün için bu kitaptaki ölçütler dünyanın her tarafında
psikiyatrik tedavinin yapılış modelini belirlemektedir. Türkiye’de de temel alınmaktadır.
Biyomedikal bir disiplin olduğu için tıp doktoru olan psikiyatrlar gerektiğinde ilaç
yazabilir, ilaçla tedavi yapar. Psikologların ve sosyal çalışmacıların ilaç yazma yetkileri yoktur
Psikiyatrlar altı yıllık tıp fakültesi öğreniminiz izleyen dört ya da beş yıllık psikiyatri
öğreniminden sonra (toplam 10 ya da 11 yıl) psikoterapi, psikoanaliz, davranışçı tedavi yapamaz.
Bunlar için ayrı eğitim süreçlerinden geçmeleri gerekir.
Psikiyatrlar üniversitelerin tıp fakültelerindeki beş yıl süren lisans öğrenimlerini
bitirdikten sonra dört yıllık psikiyatri uzmanlık öğrenimi alırlar ve sonunda psikiyatri uzmanı,
psikiyatri alanında uzman hekim, yani ruh hekimi olurlar. Psikiyatrist ile psikiyatr sözcüklerinin
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de ruh hekimi ile aynı anlamda olduğu söylense ve sonuçta doğru ise de herhalde
psikiyatristin psikiyatri disiplinin uzmanı olduğu, psikiyatrın psikiyatri disiplininin meslek
uygulamasını yapan kişini Latincesi olduğu farkını bilmek iyi olacaktır. Bu çok önemli
görülmeyen ince fark disiplin öğrenimini tamamlamış bir kuramcı ya da bilimci ile meslek
uygulaması yapan meslek elemanının farkına işaret eder. Bu anlamda bu kavramsal farkı bilmek
herhalde önemlidir.
Psikiyatrlar psikologlarla birlikte çalışırlar. Psikiyatri ve psikolojinin çalışması tıp bilim dalı
ile sosyal bir bilim dalının birlikte çalışması demektir.
Psikiyatri ve sosyal çalışma da tıp bilim dalı ile sosyal bilim dalının birlikte çalışması
demektir.
Psikoloji ve sosyal çalışma ikisi de sosyal bilim dallarıdır. Bu nedenle birbirleri ile
çalışmaları ve birbirlerini anlamaları daha kolay olacaktır.
Ancak psikiyatrlarla psikologların işbirlikleri daha kolay olacaktır. Çünkü ikisi de ruh
sağlığı sorunlarıyla ilgilenmektedirler, psikolojik tedavi süreçlerinde işbirliği yapmaları ve
birbirlerini anlamaları daha kolaydır. Ancak bu psikiyatrlarla sosyal çalışmacıların
anlaşamayacakları anlamına gelmemelidir. Onlar, psikiyatrın dikkatini odakladığı ruhsal
bozuklukların sosyal nedenleri bağlamında birbirilerine yakınlaşırlar. Örneğin alkoliklik ve
madde bağımlılığı davranışsal bozukluktur. Davranış bozukluğunun ruhsal olduğu denli sosyal,
sosyal olduğu denli ruhsal nedenleri ve kökenleri vardır. Kökenin ruhsal mı sosyal mi
olduğuna ilişkin çalışmalar psikiyatrlarla sosyal çalışmacıları birbirilerine yaklaştırır. Sosyal
olgular ve nedenleri bireyde ruhsal bozulmaya ve buna bağlı davranış bozukluğuna
yolaçabileceği gibi bireyin ruhsal yapısında doğuştan taşıdığı zayıflıklar onda bir süre sonra
sosyal davranış bozukluklarına neden olabilecektir. Bu bağlam psikiyatr ile sosyal çalışmacının
uygulamada elele verebilecekleri düğüm noktasıdır. Bu noktada davranış bozukluğu psikiyatrın
da sosyal çalışmacının da inceleme ve müdahale alanıdır. Birinin müdahalesi biyolojik ve ilaçla
olurken diğerinin, sosyal çalışmacının müdahalesi sosyal çalışma yöntemleriyle olacaktır. Kimi
olgularda sosyal çalışma müdahaleleri ilaçla tedavinin yolunu kesebilirken, kimi olgularda da
ilaç tedavisine koşut ya da arkasından sosyal müdahaleler ilacın beklenen olumlu sonucunu
destekleyecek ve pekiştirecektir.
Sosyal çalışmacılar bireyin maddî alan ve sorunlarıyla, yani onların sosyal (aile ve arkadaş
ve diğer iletişim çevreleriyle olan etkileşimleriyle ilgili) ve toplumsal (tüm toplum çevreleriyle
olan etkileşimleriyle ilgili) etkileşimlerinin düzeni ya da düzensizliğiyle ilgili oldukları için
ruhsal sağlık sorunlarıyla ilgilenen psikiyatr (fizyolojik) ve psikologlardan (davranışsal) farklı bir
bakışa ve ilgi alanına sahiptirler. Ancak bu ilişkide bireyin ya da hastanın ya da danışanın ruhsal
sağlığı ile ruhsal sağlığını bozan sosyal çevre ve olanak(sızlık)lar bağlamını birlikte kurma ve
birbirlerini destekleme durumundadırlar.
Psikiyatr tanı koyan, gerektiğinde ilaç vererek fizyolojik müdahalede bulunan, sosyal
çalışmacı sosyal tedavi, sosyal rehabilitasyon ve sosyal bakım uygulamalarını yapan kişilerdir.
Psikiyatr bireyin sosyal yönünü değerlendirme alanına almaz. Bu alan sosyal çalışmanın alanıdır.
Sosyal çalışma gerektiğinde toplumun her yerine ulaşır, psikiyatri ulaşamaz. O sadece klinik
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çalışmanın bilim dalıdır. Oysa sosyal çalışma klinik ortamlarda da etkindir. Psikiyatri
kliniklerinde psikiyatrın yatımına karar verdiği hastalarda odalarına giderek birebir ilgilenmek,
hastalığı dışında ve onu tetikleyeceği bilinen, ailesinin yalnız kalmış olması, aile sorunları,
çocuklarının eğitimi, eşinin işsizliği, eve erzak alacak paranın olmaması gibi durumları
belirleyerek hastanın ailesinin sosyal sorunlarını hızlıca giderir sosyal çalışmacı.
Hastane ortamlarında zaman zaman ziyaret ederek hastayı dinler, dertlerini, sıkıntılarını
öğrenir. Böylece hem rahatlamasını, stresini azaltmasını sağlar, hem de bu konumda aldığı
bilgiler ilerde yapacağı sosyal tedavi için veri olur kendisine.
Psikiyatr hastaya tıbbi tedavi boyutunda müdahale ederken sosyal çalışmacı aynı
hastanın sosyal çevresini yapıcı bir biçim de kullanması için çeşitli yöntem ve teknikler
geliştirir, iletişimler kurar. Onların ekonomik üç kazanmalarına ve sosyal etkileşimlerini
güçlendirmelerine katkı verir; yollarını açar.
Psikiyatrist psikiyatri hastasıyla çalışırken sosyal çalışmacı gerekiyorsa onun ailesiyle
çalışır; ailesinde ortaya çıkan hastayla ve hastalıkla ilgili sosyal sorunların çözülmesine, hasta ve
ailesi arasındaki iletişimin dengeli olmasına katkı verir, çözüm bulur.
Psikiyatr ile sosyal çalışmacının işbirliği hastaya/başvurana, konumuz özelinde madde
bağımlısına tek boyutludan öte, iki boyutlu bir iyileşme süreci sağlaması bakımından değerlidir.
Bir eksiklik olarak görüşlerinize sunmak istiyorum. Nasıl ki bir tıp mezunu beş yıllık
bir lisansüstü yaparak psikiyatr oluyorsa dört yıl lisansını tamamlayan bir sosyal çalışmacı da
iki yıllık yüksek lisans yaparak psikiyatrik sosyal çalışmacı olabilir. Oysa sosyal çalışmacılar için
psikiyatrik sosyal çalışmacı olabilmelerini sağlayacak iki yıllık psikiyatrik sosyal çalışma
yüksek lisans öğretimi henüz açılmamıştır. Dolayısıyla sosyal çalışmacılar bugün için
Türkiye’de her ne kadar psikiyatri kliniklerinde çalışıyorlarsa da sadece psikiyatrlara yardımcı
meslek uygulaması yapabilirler; psikiyatrik sosyal çalışma uygulaması yapamazlar. Bu
eksikliğin giderilmesi umulur.

7.4. Psikoloji ile Sosyal Çalışma İlişkisi
Psikolog da psikiyatr gibi, bilişsel, duygusal, düşünsel ve zihinsel süreçlerle ilgilenen
bilim dalıdır. Davranış süreçleriyle ilgili olarak gözlem ve değerlendirmeler yaparlar. Ancak
psikolog psikiyatr gibi ruh sağlığı konusuna tıbbi bakış açısıyla yaklaşmaz, ruhsal ve
davranışsal düzlemde eğilir. Yani insanı biyomedikal nesne olarak değil, psikodavranış nesnesi
olarak görür. Biyolojik yaklaşımı yoktur. Zihinsel süreçleri birey davranışlarını değerlendirerek
çözümlemeye çalışır.
Demek ki, psikiyatrlarla psikologlar arasındaki temel meslek ve bilimsel yaklaşım farkı
olarak bilinmelidir ki, psikiyatrlar bilişsel yaklaşımı sahiplenirken psikologlar davranışçı
yaklaşımı temel alırlar.
Psikologlar üniversitelerin dört yıl süren ilgili fakültelerin psikoloji bölümlerini
bitirdikten sonra alana çıkarlar. Psikolog unvanı alırlar. Psikoloji hem disiplinin hem uygulanan
mesleğin adıdır.
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Psikologlar dört yıllık lisans öğrenimleri sonunda psikoterapi, psikoanaliz, davranışçı
tedavi yapamaz. Bunlar için aldıkları lisans öğrenimlerinin üzerine ayrı eğitim süreçlerinden
geçmeleri gerekir. Psikologlar psikiyatrlarla birlikte çalışırlar. Psikoloji ve psikiyatrinin
çalışması tıp bilim dalı ile bir sosyal bilim dalının birlikte çalışması demektir.
Psikologlar dört yıllık lisans öğretiminden sonra iki yıllık yüksek lisans yaparak uzman
psikolog olurlar. Sosyal çalışmacılar dört yıllık lisans öğretiminden sonra iki yıllık yüksek
lisans yaparak uzman sosyal çalışmacı olurlar.
Psikoloji ve sosyal çalışmanın belirli konularda birlikte çalışmaları iki ayrı sosyal bilim
dalının birlikte çalışması demektir. Bu nedenle birbirleri ile çalışmaları ve birbirlerini
anlamalarının daha kolay olacağı umulur.
Tıp, ruhsal ve sosyal sıralamasını bu anlamlı sıra ile yaparsak bilimsel yaklaşım ve hizmet
sırası bakımından ardarda geldikleri için psikiyatlarla psikologların işbirlikleri daha kolay
olacak denebilir. Ancak aynı sırayı dikkate alırsak ruhsal ve sosyalin ardarda gelmesi de
psikologlara ile sosyal çalışmacıların birbirlerinin disipliner bakışlarına daha kolay uyum
sağlayacakları söylenebilir.
Psikologlar insanın ruh ve davranış bağlamı ile ilgili iken, sosyal çalışmacılar toplum
ve davranış bağlamı ile ilgilidirler. Ancak psikologlar için davranıştan sonuç çıkarmak ve bu
davranıştaki yanlışlıkları düzeltmek temel işlevken, sosyal çalışmacılar bireyin sosyal
uyumsuzluğunu gidermek, çevrelerini (ekonomik, kültürel, sosyal) düzene koymak ya da o
çevreyi benimseyip uyumlarını sağlamakla ilgilidirler.
Psikolog görüşmeler yoluyla kişiyi tanımaya çalışırken, sosyal çalışmacı kişinin aile,
arkadaş, iş vb. çevresini tanıyarak kişinin sosyal sorunlarını tanımaya çalışır.
Psikolog ile sosyal çalışmacının işbirliği psikiyatr ile sosyal çalışmacı ilişkisinde olduğu
gibi danışana/başvurana, konumuz özelinde madde bağımlısına tek boyutludan öte, iki boyutlu
bir iyileşme süreci sağlaması bakımından değerlidir. Bu boyut psikiyatr, psikolog ve sosyal
çalışmacı işbirliğine uzanırsa sağlanacak sonuç üç boyutlu; yani, olgun ve eksiksiz olacaktır.
Psikiyatri kliniklerine çalışan sosyal çalışmacılar ile psikologlar psikiyatr ile bu bütünlüğü
sağlamaya çalışmalıdırlar.
Somut bir çalışma örneği: Psikologlar çalıştıkları bağımlı grubu içinde psikometrik testler
ve buna bağlı değerlendirmeler yaparken sosyal çalışmacılar sosyometrik testler ve
değerlendirmeler yaparlar. Türkiye’de sosyal çalışmacılar çalıştıkları gruplar içinde sosyometri
çalışmalarını tazeleyebilir, güncelleyebilir ve verimli olarak erekleri doğrultusunda
kullanabilirler.
Bir eksiklik: Psikologlar klinik alanda iki yıllık yüksek lisans yaparak klinik psikolog
olurlar. Sosyal çalışmacılar için klinik sosyal çalışmacı olabilmelerini sağlayacak iki yıllık klinik
sosyal çalışma yükseköğretimi henüz açılmamıştır. Dolayısıyla sosyal çalışmacılar bugün için
Türkiye’de klinik sosyal çalışma uygulaması yapamazlar. Bu eksikliğin giderilmesi umulur.
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7.5. Psikoterapi
Psikoterapi, Türkçe karşılığıyla ruhsal tedavi, bireylerin zihinsel, duygusal, davranışsal
sorunlarının çözümü ile ilgili olarak belirli tekniklerle yapılan tedavi çalışmasıdır.
Psikoterapinin kendine özgü özelliği, kişinin kendini tanıması ve çözümlerini kendisinin
oluşturabilmesi, yaratabilmesini sağlamak için bilimsel yöntemlerle gerekli psikolojik temelin
oluşturulmaya çalışılmasıdır.
Temel özelliği psikoterapiye alınan hasta ya da danışan ile psikoterapi eğitimi almış
psikiyatr ya da psikoloğun eşduyum (empati) tekniğiyle düşünce ve duygu alışverişi yaparak
ruhsal/içsel sıkıntılarından kurtarmaya çalışma sanatıdır. Bilimsel yöntem ve teknikleri vardır.
Psikoterapiye birey de ailesi de alınabilir.
Psikoterapistler madde kullananlarla psikoterapi yapabilirler. Madde bağımlılığından
kurtulmak isteyen psikoterapiste, yani bu özel eğitimi almış psikiyatr ya da psikoloğa başvurur.
Sorunlarını ve kurtulmak istediğini belirtir. Bu görüşme süreçlerinde psikoterapist kendisi
tanımaya çalışır, zayıf ve güçlü yanlarını, kültürel, sosyal, eğitsel özelliklerini öğrenir ve çeşitli
tedavi yöntemleriyle kendisinin istediği hedefe ulaşmasını sağlamaya çalışır.
Psikoterapist psikolog ise ve ilaç tedavisinin gerekliliğine inanıyorsa danışanını
psikiyatriste yönlendirecektir, çünkü kendisi ilaç yazamaz. Çünkü farmakoloji eğitimi almamıştır.
Sosyal çalışmacı da ilgili psikologla görüşerek madde bağımlısının psikoterapi görüp
görmemesi gerektiği konusunda psikiyatriste, psikoloğa ya da psikoterapiste danışmalı ve
havale etmelidir.
Bu arada bir ek bilgi vermek istiyorum: Almanya’da tedavi okulu (die Therapieschule)
adı verilen kuruluşlarda psikoterapi eğitimi verilmektedir. Bu eğitimlere sadece klinik psikoloji
yüksek lisansı yapmış psikologlar katılabilmektedir. Yüksek lisans yapmamış psikologlar
katılamaz. Çocuk ve yetişkinlere psikoterapi yapma yeterliğini kazanmaktadırlar. Ayrıca bu
eğitimlere Almanya’da Bolonya sürecine değin varolan sosyal çalışmacı sosyal eğitimci ayrımı
döneminde sosyal çalışmacılar değil, sosyal eğitimciler katılabilmekteydi. Sosyal eğitimciler de
bu alanda yüksek lisans yaptıkları takdirde psikoterapi eğitimine katılabilmekte ve ancak
yetişkinlere psikoterapi yapma hakkını alamamakta, sadece çocuk tedavicisi olarak
çalışabilmektedirler. Sadece çocuklara psikoterapi verebilmektedirler.
(Çocuklara verilen psikoterapi farklı boyutlarda biçimlenir. Anaokuluna giden çocuğa
konuşma tedavisi, altı yaşından sonra aile ile birlikte davranış bilişsel tedavi (terapi) ya da
ergoterapi, 7 ile 17 yas arası motorik bozukluğu olan ya da çok aktif olan çocuklara davranış
tedavisi yapılır.)
Bolonya süreci içinde sosyal eğitim ve sosyal eğitimci kavramlarından vazgeçilmiş,
sosyal çalışma öğretimlerine sosyal eğitim kuramı ve bilgileri de ders olarak katılmış ve artık
sosyal çalışma ve sosyal çalışmacı kavramları ana olarak kabul edilmiştir. Hatta sosyal çalışma
sosyal çalışmalar olarak çoğul söylendiğinde sosyal eğitimi de içeren bir çoğullaştırmaya
ulaşıldığı düşünülmektedir.
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Almanya’da psikoterapi eğitimi yasal olarak 5 yıl ve 4200 saat sürmektedir. Bu süreyi
ve saatleri doldurmayanlara psikoterapi yetkisi verilmemektedir. Ayral olarak hastanede çalışan
yüksek lisanslı psikologlar işyerleri avantajı olarak 4 yılda bitirebilmektedirler. Ama
seminerlere ayırmak zorunda oldukları saat gene aynıdır.
Psikoterapi eğitimi almak isteyenler çalışan meslek elemanları oldukları için dersler
cumartesi ve pazar günleri sekizer saat olarak verilmektedir. Toplam seminer bedeli 35.000
Avro’dur.
4200 saat süren kuramsal seminerlerin dışında aynı süre içinde öğrencilerden kendilerine
havale edilen 40’ar hastaya psikoterapi vermeleri beklenmekte ve izlenmektedir. Bu uygulama
toplam 3200 saat sürmektedir. Bu staj ücretli olup sigorta kurumundan ödenmektedir (Görüşme
saati başına 80 Avro). Böylece toplam eğitime cebinden 35.000 Avro ödeyen öğrenci 40 hastaya
80’er saat psikoterapi vermesine karşılık aldığı 25,600 Avrosunu verdikleri hizmet karşılığı
olarak geri alabilmektedirler. Bu uygulamalar hafta içinde ve sonunda yapılabilmektedir.
(Almanya’da psikoterapi eğitimi ile ilgili bilgiler 30 yıl Almanya’da yaşadığı süre içinde sosyal
çalışma ve psikoloji öğrenimlerini görmüş Uzman Psikolog ve Psikoterapist Nevriye Kayış’tan
alınmıştır (25 09 2014, Ankara.).

7.6. Güvenlik Birimleri ile Sosyal Çalışma İlişkisi
Sosyal çalışmacılar madde bağımlılığı konusunda kanunun önleyici parçası olarak il
emniyet müdürlükleriyle, narkotik bürolardaki görevlilerle sürekli ilişki içinde olmalıdırlar.
Toplum destekli polisle birlikte programlar yapmalı, projeler geliştirmelidirler. Görüş
alışverişlerinde bulunmalıdırlar. Sonuçta polis de sosyal çalışmacı da madde bağımlılığına
karşı pozisyondadırlar. Hedefleri ortaktır. İnsanların bağımlılığa düşmemeleri ve düşenlerin
bağımlılıktan kurtarılması… Ancak bu savaşımı polis insanın dışından yaparken sosyal çalışmacı
insanın içinden yapar. Yani polis suçluların izlenmesi ve yakalanması düzleminde yaparken
sosyal çalışma insanı topluma kazandırmak yönünde değiştirerek yapar. Ana hareket noktalarında
böylesi bir fark vardır. Sosyal çalışmacı bağımlılığa karşı insanın sosyal çevresini ve sosyal
çevreye uygun olarak insanı değiştirerek yapar. Toplumdaki konumu için ve bu konumu
istendik düzeyde tutacak içyapıyı güçlendirmek için yapar.
Polis ikinci temel olarak hukuk ve suç odaklıdır. Sosyal çalışmacı tedavi ve – topluma
- kazandırma odaklıdır. Ancak sonuçta ikisi de koruma odaklıdır. Biri suçtan, diğeri insanın
sosyal değerini ve yerini bozan madde bağımlılığından koruma. Bu iki farklı roller bir hedefte
birleşir: Koruma. Bu, iki mesleğin ve görevlinin temel ortak yönleri, ortak işlevleridir.
Bu görevlerin etkin ve etkili olabilmesi ve her iki disiplin arasında çoklu bütünlüğün
sağlanabilmesi için bu birlikte çalışmanın daha da güçlenmesi adına sosyal çalışmacılar emniyet
müdürlüklerinde kadrolar açılıp istihdam edilmelidir.
Sosyal çalışma,– topluma uzanan - bireysel ağırlıklı, güvenlik birimleri bireye uzanan toplumsal ağırlıklı işlevleriyle orta bir noktada buluşmaktadır. Şu gerçektir ki, bireysel ya da
organize her türlü suç toplumun dinginliğini, huzurunu bozmaktadır. Çünkü bu durumda kamu
düzeni sarsılmaktadır.
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Bu cümleyi tersine çevirsek de anlamlı anlamının önemi değişmeyecektir. Şu gerçektir
ki, bireysel ya da organize her türlü suç kamu düzenini sarsmaktadır. Çünkü bu durumda toplumun
dinginliği ve huzuru da bozulmaktadır.
Kamu düzeni ile toplumsal huzur arasında bağ güçlüdür. Toplumun huzuru ve
dinginliği, uyumluluğu sosyal çalışmanın doğrudan alanı ise kamu otoritesinin sağlanması da
(Adalet Bakanlığından İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarına kadar) güvenlik birimlerinin
doğrudan hedefidir.
Bu bağlamda ve bu nedenle, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığında, il emniyet müdürlüklerinde, toplum destekli polislik şube müdürlüklerinde,
narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerinde ve çocuk şube müdürlüklerinde sosyal
çalışmacılar görevlendirilmelidir. Buralarda polislerle sürekli bir görüş alışverişi içinde madde
bağımlılığı konusunda yeralmalıdır. Böylelikle hem sosyal çalışmacıların emniyet bakışını
kazanmaları, hem emniyetçilerin sosyal bakışlarını geliştirmeleri olanaklı olacaktır.
Disiplinlerarası yakınlaşma anlaşmayı getirecektir. Bu önemlidir, çünkü sosyal çalışmacı polis
ile sanık ya da mağdur arasında bir konumun sahibidir. Buna Avrupalı sosyal çalışma
disiplinerleri sosyal çalışmanın iki sandalye arasında oturan meslek olduğunu söylerler. Doğrudur.
İki sandalye arasında oturan meslek
İki sandalye arasında oturan meslek, sosyal çalışma, bir yandan suça yönelimli
olanların topluma yeniden kazandırılmaları sürecinde asayiş ve güvenlikle ilgili mevzuatın
geçerliği ve önemi konusunda suça yönelimli olanları uyaracak, eğitecek ve onlara yasalara
saygılı bir anlayış ve davranış kazandırmaya çalışacak, bunun yanısıra mesleğinin temel işlevini
yerine getirecek ve yargının eline düşenlerin sosyal çalışma disiplini bakışıyla
savunuculuklarını yapacak, yargı hükümlerinin sözkonusu kişi lehine hafifletilmesini sağlayacak
ve kişiyi topluma kazandırma sürecinde etkin rolünü yerine getirecektir.
Bu role hayır diye düşünenlere hemen anımsatalım. Sosyal çalışmacının gerektiğinde
önemli rollerinden birisi de savunuculuk değil midir? Kime karşı, nasıl bir savunuculuk, her
olguda yeniden tartışılması gereken bir roldür bu. Elbette yargıya karşı hareket etmek değildir,
ancak gerektiğinde yargı ve polis karşısında bir sosyal avukat (savunucu) olarak kişiyi
yargıdan, tutukluluktan kurtarmak ve onu sosyal tedavi ya da rehabilite sürecine çekmek, sosyal
çalışmacının temel görevlerindendir. Böyle bir rol, doğru kurgulndığı takdirde polisin ve
yargının yükünü de hafifletecek bir görevdir.
İki sandalye arasında oturan sosyal çalışmacı için bu zor bir roldür ve ancak meslekî
bir sorumluluktur. Sosyal çalışmacı hem polisin hem sanığın yanındadır. Ancak son hedefi
başvuranın topluma kazandırılmasıdır. Sosyal çalışma bakışıyla cezaevlerinde yatanlar için de bu
hedef geçerlidir.
Sosyal çalışmacının iki sandalye arasında oturması mesleğin özelliği gereğidir ve çalıştığı
her meslekî alanda görülmektedir. Çünkü gücünü hak dışı kullanan güçlü karşısında mağdur,
ders verimi düşük olan öğrenci, ekonomik güç ve kamu karşısında işsiz, toplumda insan değerine
yakışır yer bulamayan yoksul, şiddete muhatap olan kişi, sosyal çatışmaya maruz kalmış ve
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gücünü kullanamayan kişi, herhangi bir konuda ezilen, yıldırı (mobbing, yıldırma) gören
çalışan, ücreti düşük olan işçi, maddî ödemesini karşılayamayan hasta, hukuk güçleri karşısında
sanık ya da suçlu, bunlar hep sosyal çalışmacının çalışma ögeleridir; çalışma objeleridir. Bu
sorun sahiplerinin hangisine bakarsanız bakın bunların karşısında bir güç vardır. Bu ya kamu
gücüdür; ya hukuk gücüdür; ya siyasal güçtür; ya liberal ekonomik düzende ekonomik güçtür. Ya
kültürel değerlerdir; ya sosyal baskıdır; ya toplumsal güçtür (mahalle baskısı). Ailede
otoritedir, örneğin, babadır, anadır, bir büyüktür, dayıdır, amcadır, teyzedir, haladır; ya
komutandır; ya siyasal güçtür. Bu güçlerin herbirinin yerine göre, mağdur, ezilen, haksızlığa
uğrayan, ödemesini karşılayamayan, eğitimini sürdüremeyen, iş bulamayan vb. karşısında iki
farklı rolü olabilir:
1.

Yasadışı bir haksızlığın güçlü tarafı olabilirler,

2.
Yasal çerçevede yapılan başka türlü olamayacak bir işlemin sorumlusu olabilirler.
Ancak kişi mağdur olmuş olabilir.
Birinciye örnek: Bir dairede amirin memura yaptığı mobing (yıldırma; yıldırı); babanın
eşine ya da çocuklarına yaptığı baskı ve gösterdiği şiddet; sokak çocuklarına, sığınmacılara ya
da tutuklulara gösterilen zaman zaman yasal çerçeyi aşan polis şiddeti; işverenin işçiye yaptığı
haksızlık; eşcinsel, alkolik vb. toplumun dışına itilen kişilere yapılan mahalle baskısı… Bunlar
gibi, sosyal çalışmacı, aile içinde gizlenen ensest; öğrenciye öğretmen baskısı; mahallede
dilencilere, akıl hastalarına karşı görülen alaycı, dalgacı tavır; sokak ya da ev hayvanlarına
yapılan eziyet gibi daha çoğaltılabilecek insanlıkdışı davranışlara karşı mağdurun yanında
yeralır. Ancak bu rol iki sandalye araınds kalmak demek değildir. Yeri, tartışmasız mağdurun
yanıdır. Onu topluma kazandırmak, sorunlardan uzaklaştırmak, haksızlıkları önlemek,
haksızlıklara karşı direnme gücünü arttırmak ya da başvurabileceği yerleri göstermek
görevleridir.
İkinciye örnek: Mahkemenin yasalara uygun olarak verdiği bir ceza sanığı ya da ailesini
mağdur edebilir. Örneğin, cezaevine girdiği için öğrenimi kesilmiş ya da ailesi gelirsiz kalmış
olabilir. Hastanede yatan bir hasta yasal olarak ödemesi gereken tedavi parasını ödeyemiyor,
ya da yattığı süre içine doğal olarak geliri kesilmiş olabilir. Belli bir performans
gösteremeyen öğrencinin sınıfta kalması yasaldır ve doğaldır, ancak öğrenci ailede yaşanan
sorunlardan ya da destek bulamadığından ötürü aslında gösterebileceği performansını
gösteremiyor; iradedışı işsiz kalmış bir kişi evine ekmek götüremiyor, eşinin ilacını alamıyor
olabilir. Bunlar gibi başka birçok alanda da hukuka uygun işleyen yasalar karşısında güçsüzleşmiş
ya da açığa düşmüş bir kişi ya da aile olabilir. Sosyal çalışma kamunun hukuka uygun
uygulamaları karşısında zor duruma düşen kişilere, ailelere, gruplara ve topluluklar tarafında
yeralır ve onların sorunlarının giderilmesi için meslek yöntemlerini kullanır. Bu rol, sosyal
çalışmacının kamuya karşı çıkma rolü değil; kamunun gücü karşısında yaşadığı ekonomik
sosyal, psikolojik eksilmeleri tamamlama rolüdür.
İşte bu rol, iki sandalye arasında oturma rolüdür. Bir bir sandalyede, kamu gücü ve
hukuk düzeni, diğer sandalyede, bu güç tarafından yapılan yasal ve çoğu zaman haklı
uygulamaların sonucu olarak mağdur edilmiş birey. Ailesiyle, yakınlarıyla, varlıklarıyla mağdur
edilmiş birey. Bir tarafı incitmeden diğer tarafı sorumsuzlaştırmak ya da topluma kazandırmak…
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Okulda öğrenci ile öğretmen, cezaevinde yargı, görevliler ile tutuklu ve hükümlü,
hastanede hekim ve hasta, AIDS’li ile toplum değerleri, orduda askeri yönetim ve asker, ailede
dede ile torun, anababa ile çocuk, sokak sosyal çalışmasında polis ile çete grubu gençler,
sığınmacılarla çalışırken polis ile sığınmacılar arasında gidip gelme durumundadır. Yani bir
yandan devlet temsilcisi, devlet görevlisidir, diğer yandan da toplum değerleriyle ve kamu
kurallarıyla çatışan insanların yanındadır. Onları topluma yeniden kazandırmak adına… Bu
zor ve açmaz gibi görünen rol sosyal çalışmanın değerliliğidir, mesleğin güzelliğidir. Nitelik
ister.
Bir önceki bölümün başında (6.1.) değindiğimiz gibi, madde bağımlılarıyla çalışırken
sosyal çalışmacının, devletle mağdur arasında regülatör rolü oynaması iki sandalye arasında
oturan meslek olmasındandır. Her iki tarafı da yakın olarak tanıyacak, ciddi olarak
değerlendirecek, anlamaya çalışacak ve iki taraf arasında denge kurarak regülatör görevi
görecektir. Bu rol sadece devlet ve mağdur arasında değildir. Çıkarları, düşünceleri, bakış açıları
farklı olan her ikili, üçlü… taraf arası için geçerlidir. Bağımlı ile ailesi arasında, karı ile koca
arasında, ana ve baba arasında, madde kullanan ve kullanmayan kardeşler arasında, yargı ile
eğitim kurumları, yani yargıç ve öğretmen arasında, mahallede çatışma olasılığı varsa,
sürtüşme büyüyorsa, bağımlı, bağımlı ailesi, kullanan gruplar ile topluluğun diğer sakinleri
arasında; mahallede olaya farklı bakan ve farklı tepkiler veren küçük siyasal, sosyal gruplar
arasında regülatör görevi görmelidir. Aracılık yapmalıdır. Uzlaşmacılık yapmalıdır. Her iki
tarafın birbirini anlamasını, tahammül göstermesini, karşı tarafların doğru rollerini yapmalarını
anlayışla karşılamalarını sağlamaya çalışmalıdır.
Regülatörler gerilimi önlerler, anlaşmazlıkları, tek yanlı haksızlıkları önlerler, insanların
birbirlerini anlamalarını sağlarlar. Tek yanda, birinin tarafında değillerdir; ilişkileri
düzenleyicidirler.
Madde bağımlılığı konusunda da mesleğin bu güç rolü nedeniyle sosyal çalışmacı
polisin elindeki başvuranı, yani esrar içicisini de, polisi de anlamak durumundadır. Bu nedenle
yukarıda değindiğim uygun polis birimlerinde istihdamları önem taşımaktadır. Hem sanık,
mağdur ya da başvuranın sosyal sağlığı, hem mesleğin niteliği ve işlerliği için…

7.7. Yargı ile Sosyal Çalışma İlişkisi
Yargı birimleri işlerinin özelliği olarak bireyle değil kişiyle çalışma durumundadırlar.
Bunu suçluyu kişi değil birey olarak görme yaklaşımının giderek hem dünyada hem
ülkemizde yaygınlaşması bu gerçeği bir ölçüde yumuşatsa da sonuçta hukuk kişi kavramı
üzerinden varlığını sürdürme durumundadır.
Oysa gelişen sosyal anlayış insanla ilgili her disiplinin insanı, sanığı, suçluyu, danışanı,
başvuranı, hastayı, bağımlıyı vb. birey olarak görmeye zorlamaktadır. Hukuk da bu süreçte
kendisini yenilemektedir. Örneğin 2003 yılında çıkarılan 4787 sayılı Aynı Aile
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Yasa ve 2005 yılında çıkarılan
5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası diğer güncelleştirilen birçok yasadan daha öncelikli olarak
sanığın kişi değil birey olduğunu kendi içlerinde mevzuata bağlamışlardır. Bu yasalar sanığı ya da
mağduru savcı ve yargıcın görevlerinin yapıları gereği kişi olarak görme durumunda oldukları
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ve ama sözkonusu kişilerin özellikle çocuk ve aile yargılamalarında birey olarak
değerlendirilmelerini öngördükleri için yargılama takımının içinde sosyal çalışmacıları da
almıştır. Hem sosyal çalışmacıların uzun yıllardır tek bir yükseköğretim kurumundan
yetiştirildikleri için sayıca yetersizlikleri nedeniyle, hem aslında psikoloğa da bu alanda duyulan
gereksinim nedeniyle aile mahkemelerinde aile mahkemesi görevlisi kavramı altında yanlarına
“pedagog” ve psikologları alarak üçlü bir sosyal takım oluşturulmuş ve yargıçların ailenin
değerlendirilmesinde bunların raporlarına dayanarak karar vermelerini öngörmüştür.
Çocuk mahkemelerinde de benzer yapı oluşturulmuş, sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog
ve öğretmenden oluşan “sosyal çalışma görevlilerinin” çocukla ve ailesiyle ilgili sosyal inceleme
raporuna dayanarak yargılamalarını düzenlemiştir.
Gerçekten günümüzde mahkeme aşamalarında savcı ve yargıçlar sosyal çalışmacılarla
elele olmalıdır. Bu gelişmişlik ilkesine uygun olarak madde bağımlılığı konusunda da sanık
ve mağdurların - topluma kazandırılmaları ilkesi düzeyinde - yanında olarak mahkeme heyetinin
yanında sosyal çalışmacılar ve sayıca yetersizlikleri gerçeği karşısında diğer sosyal meslek
sahipleri de görevlendirilmelidirler. Bu süreçte sanık ve mağdurlarla görüşerek tıp deyişiyle
anamnez alınmalı, yani öykü raporları hazırlanmalıdır. Madde bağımlısının yargılanmasında
sosyal çalışma terimi olarak SİR, yani sosyal inceleme raporu hazırlanmalıdır. Yargıçlar madde
bağımlılarını ve bu konuda sanık durumda olanları bu raporları gözönüne alarak yargılamalıdır.
Çünkü yargılanan mutlak ceza verilmesi gereken iradi bir suçlu olarak değil toplumun,
kaçakçıların, bir anlık kandıranların, yaşının, aile ilişkilerinin, bilisizliğin (cahilliğin),
bilgisizliğin ve bilinçsizliğin mağduru olarak oradadır. O cezalandırılması gereken biri değil,
kurtarılması gereken biridir. Sosyal çalışmanın insana, sosyal çalışmacının başvurana bakışı
budur. Böylece hukuk da aile ve çocuk yargılanmasında olduğu gibi madde bağımlılığı yargılama
alanında da sosyal bir anlayış ve bakışla hareket etmiş olacaktır. Hukukla sosyal çalışma
disiplinleri yargı sürecinde de önce insanın kurtarılması ve topluma kazandırılması anlayışında
buluşacaklar, ceza kaçınılmaz en son aşamada anlam kazanacaktır.
Bu konuda da sosyal çalışma iki taraf olan yargı ile sanık arasındaki ara sandalyede oturan
bir meslektir. Yargının amacı yargılamak iken sosyal çalışmanın amacı kişiyi topluma
kazandırmaktır. Bu nedenle avukat gibi hukuksal düzeyde bir savunma kesinlikle değil, ancak,
kişiyi topluma kazandırma boyutunda sanığa el vermek, ona yalnız ve çaresi olmadığını
hissettirmek ve kendisinden çok güçlü ve farklı düşünen kamu güçleri karşısında gereğinde
savunmaktır. Gerektiğinde kamu otoritelerine karşı her güçsüz insanı onun sosyal değerlerini,
insani durumunu ve sosyal haklarını temel alarak savunmak sosyal çalışmanın görevleri
arasındadır. Buna da İngilizce advocasy, yani savunmacılık adı verilir. Kuşkusuz sosyal
çalışmacı yasalara, kamu otoritelerine karşı sürekli bir tavır içinde olması düşünülemez. Ancak,
yasal çerçevede ve hukuğun sağladığı anlayış ve olanaklar çerçevesinde, yalıtma,
cezalandırarak toplumdan soyutlama gibi yöntemlerden önce kişiyi topluma yeniden
kazandırmaktır. Bu onun temel görevleri arasındadır.
Yargı ile sosyal çalışma ilişkileri temelde Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığının elele olması demektir. Eşgüdüm içinde, ortak birimler oluşturarak,
özellikle eğitim düzleminde birlikte çalışmaları demektir.
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7.8. Ne Yapılmalıdır?
Ne yapılmalıdırın yanıtı kısadır. Elden gelen herşey yapılmalıdır. Çünkü bir gençlik
gelecek kuşakları da kapsayacak bir yaygınlıkla enine boyuna çürütülmektedir. Gençliği
çürütülen toplumun kendisi çürüme çukuruna hızla düşer; toplum çürütülmektedir. Bu
nedenle, tüm siyasetçiler, kamu güçleri, toplum güçleri, yerel önderler ve ilgili tüm meslekler
güçlerini birleştirmeli, böylece yeni bir ortak dayanışma ve direnç ruhu yaratılmalıdır. Tüm toplum
elele vermeden bu sorun çözülemez.
Polisiye önlemler ve çalışmalar başta olmak üzere sosyal meslek uygulaması anlamında
tıp, psikoloji ve sosyal çalışma sıkıca elele vermelidirler. Bu alandaki tüm lisansiyer,
önlisansiyer ve yardımcı tüm elemanlar ortak çözüm için kendi paylarını pekiştirmelidirler.
Bunları öğretmenler, muhtarlar, din adamları gibi toplumla içiçe olan meslekler de yeralmalıdır.
Ancak sorunun tedavi ve rehabilitasyonunda temelde ruh hekimleri, psikologlar ve sosyal
çalışmacılar görevlidirler.
Bu bağlamda kamu, yerel, özel ve sivil tüm ilgili örgütler birbirlerini tanımalıdırlar.
Birbirleriyle çalışmanın yollarını aramalıdırlar. Bunlardan birinin tekil çalışması sorunu çözmez
daha da yaygınlaşmasına neden olabilir.
Toplum harekete geçirilmelidir. Bunun diğer ifadesi toplumun bilinçlendirilmesidir. Bu
konuyu diğer ilgili bölümlerde ele aldık. Burada önemli bir nokta feodal kültür kol kırılır yen
içinde kalır kültürüne uygun olarak toplumun neresinde bir hastalık, bela, felaket, eza çıkarsa
yaygınlaşmaması adına bunun duyulmaması, gizlenmesi yönünde irade geliştirmektedir.
Konunun çok konuşulması, medyada yeralması ilgiyi artıracağı yönünde savunmalar vardır.
Asıl ilgi fısıltı gazeteleriyle artar. Açık iletişim kanalları kapatılırsa yeraltı iletişim kanalları
daha etkili çalışmaya başlar. Yoğun bilişimsel iletişim toplumlarındaki kurallar feodal
toplumdaki kurallar gibi işlememektedir. Örneğin sanayi kültüründe yetişmiş bir aileye
ortamında ortaya çıkan aile sorunlarının çözümünde “dizi kırıp oturmak”, “erkeğin hem dövüp
hem sevmesi…”, “kan kusup kızılcık şerbeti içmek…” gibi feodal kültür kökenli sorunu
gizleyici yaklaşımlar maalesef ama işlememektedir. Panik olmasın diye deprem olasılığının
gizlenmesi ani bir felaket karşısında hazırlıksız bir toplum bırakacağından çağdaş toplum
kültürlerinde savunulur bir yaklaşım olamaz. Bunlar gibi madde bağımlılığında da duyurulmasını
önlemek gizli iletişim kanallarının etkisini arttırdığı için daha acı sonuçlara ve daha hızlı
yaygınlaşmalara yolaçmaktadır. Kurdun dumanlı havayı sevmesi gibi bağımlılık yapan zararlı
maddeleri dağıtanlar da bu sessizliği sevmekte ve sessizce elaltından hızla
yaygınlaşmaktadırlar. Onlara bu fırsatın verilmemesinin yolu konuyu olabilen genişlikte ve
etkinlikte herkese duyurmak ve önlem almaları için onları harekete geçirmektir. Bu nedenle,
işin doğrusu, duyurmamak yerine, saklamak, gizlemek yerine sorunu enine boyuna açıklamak,
yılmadan anlatmak ve böylece bilinçli bir toplumu kalkan olarak bu tür felaketlerin önünde
berkitmektir.
Bu sosyal ve toplumsal hastalıkla mücadelede üç temel kavram öne çıkar: İlgi, sevgi,
etkinlik. Üç temel kavram işi bitirebilir. Takım çalışması, kararlılık, kesintisizlik…
Bu batağa ezici çoğunlukla çocuklar ve gençler kandırılarak, özendiriliyor. Bu boşsöz
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değildir. Önce çocuk evde ailesinden ilgi görecek. İyi ki doğurdum yavrum seni diye bağrına
basacak ana. Çocuk bunu bilecek. Seni çok seviyorum evladım diyecek baba, gözlerine baka
baka. Bu sosyal bir ilaçtır çocuk için. Soysal yoksunluk hastalığının ateşini düşürür. Babada
sertlik otorite olarak görülüyor toplumumuzda. Aslında değil. Çocukta kırgınlık ve iticilik yaratan
bir davranıştır. Doğru değildir. Aileden ilgi görmek demek ailesi tarafından insan yerine konmak
demektir. Değerinin anlaşıldığını acısız olarak göstermek demektir.
İlgiye bağlı olarak sevgi: İlgi sevginin dalgalar arasında yalpalayan sandalı yerinde
tutan çıpasıdır. Sevgiyi istikrarlı tutar. Sevgi dalgalar arasında yalpalayan sandalın dibinde
olumsuzlukların delik açmasını önleyen koruyucudur; kalkandır.
Sevgisiz gençler daha kolay düşüyor bu batağa. Aileden alınan düzenli, yeterli ve
kesintisiz sevgi madde bağımlılığına karşı en temel koruyucudur gerçekten. Çocuk ailesi
tarafından sevildiğini, sayıldığını, değer verildiğini düşündüğü sürece çok özel ve önemli bir
kandırım olmazsa bağımlılık yapan maddeye eğilim göstermez. Bu içten sevgiyi göremeyen çocuk
bunu göremediğini söylemez anasına babasına. Beni sevmediğiniz için sizi cezalandırıyorum,
uyuşturucu alıyorum demez. Düşünmez bile bunu; ama yaptığı aynen budur. Evde sevgi, saygı,
koruma ve değer göremeyen çocuklar rotasız gemi gibidir, açıklara sürüklenir. Sevgi çocuğun
doğru yolu bulmasında temel güdüdür. Önkoruyucu kalkandır. Çok önemlidir.
Uyuşturucu batağına düşmüş gençler bu bataktan iple, sopayla, ilaçla değil sevgiyle
çıkarılabilir. Sevgi ve destek sosyal hastalıkların ilacıdır.
Sevgi tekbaşına üremez. Sevgiyi üretmek ve beslemek için hedef kişiyle eşduyum
sağlanmalıdır, Latince deyişiyle onunla empati yapılmalıdır. Eşduyum kendisni onun yerine
koymaktır. Çocuğun ya da gencin duygularıyla denk düşerek, onu anlayarak sevgi
temellendirilebilir, arttırılabilir. Çünkü eşduyum yapan sosyal çalışmacı başvuranını anlayacaktır.
Anlayan hak verir, hak veren destek üretir, destek sevmektir. Hem başvuranını, hem mesleğini…
Sosyal çalışma mesleği için konunun iki temel yönü vardır:
a)

Koruyucu önleyici ve

b)

Yeniden topluma kazandırıcı çalışmalar…

Koruyucu önleyici çalışmalarda sosyal çalışmacı yalnız kalmamalıdır. Yalnız da değildir.
İlgili tüm kurum, kuruluş ve meslekler birlikte hareket edeceklerdir. Kamu kurumları, yerel
yönetimler ve sivil toplum örgütlenmeleri ve kuruluşları…
Sosyal çalışma bilim dalının ne yapılmalıdırla ilgili olarak
daha önce üretilmiş ve genelleşmiş bilimsel verilere dayalı olarak bizlere
kazandırdığı ilk genel bilgilerden sonra,
İkinci adım olarak
-

her meslek kendi toplumuna özgü uygulama bilgilerini kendi gerçekliklerinden
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üretmelidir.

7.9. Neden ve Nasıl Yapılmalıdır?
Toplumda ortak algı yaratılmalıdır. Bu da ortak ve azimli çalışmalarla olur. Medya ile
olur, projelerle olur, başarıların övülmesi ve desteklenmesiyle olur, filmlerle olur, tiyatrolarla
olur, belgesellerle olur. Konu açılmalı tartışılmalı, kötü örnekler ve iyi örnekler duyuru
kanallarına hiç çekinilmeden servis edilmelidir. İnsan eğitilecek, insan değiştirilecektir. Toplum
aydınlatılacak, toplum bilinçlendirilecektir.
Sosyal çalışmacı tedavinin dışında ne yapılmalıdırın yanıtını üçlü bakış açısıyla
varsıllaştırır:
-

Bireysel duyarlık arttırılmalıdır.

-

Sosyal duyarlık arttırılmalıdır.

-

Toplumsal duyarlık arttırılmalıdır.

Bireyde zararlı maddelere karşı duyarlık birinci maddeyi anlatır ve nettir. Sosyal duyarlık,
-

Aile,

-

Arkadaş,

-

İşyeri,

Boş zaman çevresinde birey birbirlerini zaten varolan yakın ve sıkı iletişim yoluyla
izleyerek, denetleyerek (sosyal denetim) ve yakın çevrenin birbirleriyle iletişimlerini
güçlendirerek ve gündelik yaşamın niteliğini yükselterek arttırılabilir. Bu konuda sosyal
çalışmacının yapacağı birçok şey bu kitabın diğer ilgili maddelerinde anlatılmıştır.
Toplumsal duyarlık da toplumun her katında ve katmanında oluşturulacak duyarlıktır.
Toplumsal duyarlık sosyal çalışma, halkla ilişkiler, halk sağlığı, toplumbilim ve benzer
disiplinlerin elele vererek, yanlarına siyasetçileri ve basını alarak yapılan çalışmalarla arttırılır.
Sosyal çalışma mesleği kendi boyutunda özellikle toplulukla çalışma yöntemini ve bu
yönteme bağlı teknikleri geliştirerek ve kullanarak tüm toplumda maddeye karşı bilgiyi,
bilinci ve farkındalığı arttırmaya çalışır. Bunun için sosyal çalışmacılar kitle iletişim araçlarını
kullanma becerilerini geliştirmelidir.
Psikiyatrik, psikolojik ve sosyal çalışmaların neden gerekli olduğu, öncelik sonralık sırası
bu alanda çalışacakların,
a)

kendi alanlarındaki başarıları,

b)

diğer sosyal meslek alanlarına girmemeleri

açısından önem taşımaktadır. Çoğu zaman psikiyatristler psikolog ve sosyal
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çalışmacıların uyuşturucu alanında çok anlamlı çalışmalar yapmadıklarını düşünmektedirler. Aynı
bunun gibi psikologlar psikiyatristlerin zaman zaman yanlış yaptıklarını savlamakta, doğru
çalışmayı kendilerinin yapabileceklerini; sosyal alanda çalışanlar da sosyal müdahalelerle iyi
olabilecek bağımlıların psikiyatr elinde iyileşemeyeceklerini savunmaktadırlar. Bunların hiçbiri
tekbaşına herhalde doğru değildir.
Dünyanın her tarafında hastaya tanıyı psikiyatr koyar. İlk tanı kapısı psikiyatrdır. Herhangi
bir ruhsal rahatsızlık nedeniyle kendisine sağlık müdahalesi yapılmasını isteyen kişi psikiyatra
gidecektir. İlk tanı ondan gelecektir. Psikiyatr ruhsal rahatsızlıkları fizyolojik evreye gelenlerle
kendisi tedavi sürecine girecektir. Bu noktaya gelmemişleri gerekiyorsa psikoloğa, gerekiyorsa
sosyal çalışmacıya yönlendirecektir (havale edecektir).
Psikiyatrik müdahalenin öncelikle yapılması gereken olgular olacağı gibi psikiyatrik
müdahaleye gerek kalmadan psikolojik destekle madde bağımlılığının eşiğinden dönenler de
olacaktır. Sosyal etkinliklerde kendisini anlatım ortamını bulan birçok eğilimli kişi de bağımlılık
yapan maddenin her çeşidinden uzak kalabilecektir. Müdahalenin her basamağına ayrı
gereksinim duyan insanlar vardır. Dünya tek tip değil, insanlar tek kalıp değildir.
a)

Bağımlılık öncesi,

b)

Bağımlılığın başlangıcı,

c)

Bağımlılık süreci ve

d)
olağandır.

Bağımlılık sonrasında farklı müdahale yöntemleri ve tekniklerinin devreye girmesi

Önemli olan hangi hastanın (psikiyatri), hangi danışanın (psikoloji) ve hangi başvuranın
(sosyal çalışma) hangi basamakta bulunduğunun doğru saptanması ve uygun tedavi sürecine
yönlendirilmesidir. Her hasta farklı bir başlama evresine gereksinim duyabilir. Tek tip, hatta
prototip kararlar ve çözümler doğru değildir.
Konu ile hem tıbbı, hem psikolojik ve hem de sosyal boyutta müdahalede görevli olanlar
bilirler ki istisnalar dışında bağımlılık konusunda yüzde yüz iyileşme yoktur. Amaç ayıklık
süresini arttırmak ve uzatmaktır. Üzücüdür ama zaman zaman gene geçici de olsa eski
bağımlılık günlerine dönebileceğini tüm tedaviciler bilirler. Bu gerçek, sosyal çalışma(cı)nın
kesintisiz, sabırla ve yorulmadan bağımlılarla çalışmaları gerektiği gerçeğiyle elele tutuşur.
Çünkü sosyal çevre ve kişisel özellikler zaman zaman tedavi öncesine dönmesi için önemli
çeldiricilerdir. Bu nedenle sosyal çalışmacı sosyal çevresiyle birlikte kişiyle, yani bireyle çalışır.
Sosyal çalışmada meslek yöntemleri iki türlü kullanılır.
a)
Herkese tedavi sürecine uygun olarak belirlenmiş, belirli yöntem olarak genel
kabul görmüş bir sıra ve aynı tekniklerle aynı yöntemleri aynı sırada uygulamak.
b)

Her olguya farklı yöntem ve tekniklerle çözüm üretmek.
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İkisi de doğrudur. Bunlardan hangisinin hangi olguya, hangi başvurana uygulanacağına
sosyal çalışmacı karar verir, Aynı, tıpsal tedavi yöntemine hekimin, ruhsal tedavi yöntemine
ruh hekiminin (psikiyatristin), psikolojik tedaviye psikoterapistin karar verdiği gibi…
Sosyal çalışmacının bu kararını,
a)

Sorunun tanımı, çeşidi,

b)

Sosyal çalışmacının meslekî eğilim ve yönelimi,

c)

Başvuranın beklentileri ve isteği,

d)

Sosyal çalışmacının bilgi düzeyi,

e)

Sosyal çalışmacının savunduğu ekol,

belirler. Farklı yöntem ya da yaklaşımlar (ekoller) de kullanılsa doğru yöntem seçimleri
ve doğru uygulamalar sosyal çalışmacıyı doğru sonuçlara götürecektir.
Sosyal çalışma tarafından madde bağımlılığı ile savaşımın neden yapılması gerektiğinin
bir başka boyutu da bu bağımlılığın sosyal boyutunun olmasıdır ve sosyal çalışmacılar sosyal
sorunları çözmekle yükümlü disiplinin mücahitleridir. Madde bağımlılığı sosyal etkileriyle çok
tehlikeli bir bağımlılıktır. Yani sadece “kişiyi” değil, tüm ekonomik, toplumsal, kültürel ve
psikolojik boyutlarıyla ve tüm çevresiyle “bireyi” içine almaktadır. İçinde kişinin değil bireyin
olduğu her sorun sosyal çalışmanın konusudur; derdidir.
Konuya doğru yaklaşma, ancak, insana doğru yaklaşma ile olur. Bağımlılık sadece bağımlı
kişi ile kalmaz, onun doğacak çocuğu da bağımlılığa açık doğar; risk grubu oluşturur doğar doğmaz.
Bebek daha bebekken yoksunluk çekebilir. Madde yoksunluğu… Bu nedenle bireyle, grupla ve
toplulukla sosyal çalışmalar anlam kazanır.

7.10. Bir Olumsuzlama Örneği: Damgalama
Damgalama, bir insanı ya da insanları cinsiyetlerinden, kökeninden, ırkından, etnik
özelliklerinden, yaşamsal tercihlerinden, hastalıklarından, engelliliklerinden, suçluluklarından,
yaşam biçiminden, bağımlılığından, farklı alışkanlıklarından ötürü toplum tarafından olumsuz
görülmesi ve yaftalanması demektir. Genel değerlere, alışkanlıklara uymayan insanlar parmakla
gösterilir, suçlanır, onlardan kaçılması önerilir ve kaçılır. Ortama alınmaz, kız verilmez, iş
verilmez. Bu durum damgalanan insanların ruh sağlıklarını bozar. Bu onların beden
sağlıklarının bozulmasına kadar gider. Sosyal sağlık yiter gider…
Damgalama (stigmatization (İng.), Brandmal (Alm.)), hem İngilizcede hem Almancada
etiketleme kavramıyla da belirtilmektedir. Kuşkusuz insana fiyat etiketi gibi bir etiket takılmaz. Bu
dendiğinde, belki bir ölçüde insan mal olarak ifade edilmiş olabilir. Ancak kasıt olumsuz değilse
etiketleme olumlu bir sözcüktür. Etiketleme (labeling (İng.), Auszeichnung (Alm.)) bugün
internet ortamında, örneğin Facebook’ta gerçek anlamıyla, olumlu anlamda kullanılmaktadır.
Oysa damgalama başlıbaşına olumsuzluk taşıyan bir sözcüktür.
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Damgalama toplumda huzuru bozar; insanlar arasındaki kardeşlik duygularını zedeler;
sosyal ilişkileri parçalar. Damgalama toplumda, toplulukta, ailede ve bireyde gerilim yaratır.
Örneğin, alkol bağımlısı yerine alkolik, madde bağımlısı yerine eroinman demek damgalamadır.
Çünkü bu sözcüklerle daha çok olumsuz anlam vurgulanmaktadır. Özellikle insanları
bağımlılıklarından kurtarmak, sosyal yaralarını gidermek ve sosyal huzuru sağlamak için yola
çıkan sosyal çalışmacılar insanların damgalanmasına karşı sürekli savaşım içinde olmalıdırlar.
Çünkü damgalama güçlü bir olumsuz etkileme aracıdır. Damgalama insanı yaralar,
insanlar arasında ayrımcılık yaratır. Damgalama ile toplum dışlanmışlığa katkı verir. Dışlamaya
karşı yapılacak sosyal çalışmalar sosyal ayrımcılığın karşısında kalkan olur. Damgalamanın
olumsuz etkilerini azaltmaya, hatta yoketmeye çalışır.
İnsanlar hiçbir zaman damgalanmayı haketmez. Damgalamaya yolaçan kültürel
farklılıklar, alışılmışın dışında davranış ve yaşama biçimi ya da kişilik yapısındaki farklılıklardır.
Ancak, alışılmışın dışında yaşayan milyonlarca insan damgalamanın hedefi olmazken bir kısmı
olabilmektedir. Buradaki tılsım, toplumun genelinin benimsediği değerlerin olumsuz yönde
dışında olduğunun görülmesidir. Örneğin, uyuşturucu kullanma. Ancak bunun da damgalama
nedeni olmaması gerekir.
Damgalama bağımlıya dışardan gelen olumsuzluktur. Birileri damgalamaktadır. Bunun
kaynakları kişinin kendinde olan bir durumlardır. Temelde iki türlü kaynağı bulunur:
- Irk ve kültürel özellikleri gibi değişmeyen kaynaklar.
- Hastalık, bakımsızlık, bağımlılık, alkoliklik, pislik içinde olma gibi değişebilecek, değiştirilebilecek
özellikler, tedavi edilebilecek hastalıklar.
Bu kapsamda, yalnız yaşamak, bekâr olmak, işsizlik, maddeyi kullanma süresinin uzunluğu,
kalıtımsal yatkınlık, ailesel yatkınlık, illegal yaşam, sağlıksız ortamlardan çıkamamak, geçici
depresyon durumu, ruhsal rahatsızlıklar, görünür bir hastalık, pis bir görünüm, sağlıklı ortamlara
girememek ve benzerleri gibi durumalar damgalanmaya konu oluştururlar.
Sosyal çalışma bağımlı adayını ya da bağımlıyı ve koşullarını değiştirmek, onu sağlıklı bir
toplum bireyi yapmak için yapılmalıdır.
Damgalamanın en kötü tarafı, yukarıda bir kısmını belirttiğimiz yaşamsal özelliklere
dayalı olarak çıkarıldığı için geniş toplum kesimleri tarafından benimsenmesinin kolay
olmasıdır. Damgalamaya karşı çalışan sosyal çalışmacı sadece damgalamalı konuşanlara karşı
değil tüm topluma karşı değer değişmesini sağlayacak güçlü bir çalışma içinde olduğunun
bilincinde olmalıdır.
Damgalanan kişi eğer kültürel değerlerinden, yapısından ve engellilik gibi değişmez
özelliklerinden kaynaklanıyorsa bunun çaresi, damgalanmaya karşı çıkmakla birlikte kişisel
özelliklerine, öz değerlerine sahip çıkmak, bunun damgalama konusu olmaması gerektiği inancını
pekiştirmek, damgalamanın damgalayan kişilerden kaynaklanan bir sorun olduğuna kendisini
inandırmak ve bunu böyle savunmaktır. Çünkü insanın ırkı, değerleri, kalıtsak ya da sosyal
özellikleri değişmez, kimse bunu beklememelidir de… Bu tür yapıları damgalamanın sağlıklı
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olmadığını savunmak olumsuzluklara karşı iç direnci güçlendirir.
Ancak alkoliklik, bağımlılık gibi tedavi edilebilir, değiştirilebilir konularda damgalamayı
yaşayan insanın neden damgalandığını düşünmesi ve bu damgalanma konusunu ortadan kaldırmak
için çaba içine girmesi daha sağlıklı bir yol olacaktır. Aynı bir ölçünün üzerine çıkmayan stresin
başarı güdüsünü harekete geçirmesi gerçeğinde olduğu gibi damgalamayı o olumsuz
durumdan/hastalıktan kurtulmak için bir güdülenme aracı olarak görmesi damgalanma
konularından kurtulmasını kolaylaştırabilir. Sosyal çalışmacı da çalıştığı bağımlıya bu yönde
yaklaşımlar, etkilemekler yapabilir.
Sosyal çalışma genel olarak toplumda bireyler, gruplar arasındaki dengeleri bozan, sosyal
uyumu karıştıran, kişide olumsuz etkiler yaratan damgalamaya karşı kesin ve keskin çalışmalar
yapar. Bunların iki ayrı yönünü özetle analım:
Bir yandan damgalamanın insana saygısızlık olduğunu belirterek damgalama ortamlarını
değiştirmeye çalışırken, bir yanda da damgalanan insanlara güçvericilik yapar, onların bu olumsuz
etkiye karşı dirençlerinin artmasına yardımcı olur, uygun ortamlarda direnmelerini, uygun tepkiler
vermelerini destekler.
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Uygulama Soruları
1)
Madde bağımlılığı konusunda sosyal çalışmanın daha öncelikli olarak hangi
mesleklerle işbirliği yapmasını önemsiyorsunuz?
2)

Tıp mesleği ile sosyal çalışma işbirliği konusunda neler söyleyebilirsiniz?

3)
Sosyal çalışma mesleğinin güvenlik meslekleri ile tedavi mesleklerinin nitelik
farkları açısından ilişkilerine ne gibi farklılıklar olabilir? Düşününüz ve bir kâğıda yazınız.
4)
Psikoterapi için kitabınızdaki bilgilere göre sosyal çalışma mesleğini uygun
bulur musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kitabın yedinci bölümünde sosyala çalışma mesleği ile bağımlılık konusuyla kendi
açaılarından ilgilenen diğer tüm meslekler arasındaki ilişkiler, işbirliği olanakları ve birlikte
çalışılacak yönler konusunda özet bilgiler verilmiştir. Sağlıklı işbirliği için ne yapılmalı, neden
ve nasıl yapılmalı sorularına yanıt aranmıştır. Meslekler arasındaki bu ilişkiler uygulama süreci
içinde hızla gelişecektir. Çünkü bilgi, araştırma gibi diğer çalışmaların yanısıra olgulardan,
uygulamalardan çıkar.
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Bölüm Soruları
1) Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi rakamlarına göre
………………, damar içi uyuşturucu kullananlarda HCV antikor yaygınlığı (2012-2013)
konusunda en düşük sayıya sahip Malta ile en yüksek sayıya sahip Norveç arasında 20 ülkenin
tam ortasında, baştan 11. sıradadır.
a) Türkiye
b) Almanya
c) İtalya
d) Somali
2) Sağlığın bedensel/fizyolojik boyutuna tıp, ruhsal boyutuna psikoloji meslekleri
müdahale ederken sağlığın sosyal boyutuna ………………………. mesleği müdahale eder.
3) Hangi işlem hangi meslek? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a) Biyolojik sağlık: Psikoloji
b) Ruh sağlığı: Farmakoloji
c) Eğitim: Öğretmen
d) Kolluk kuvvetleri: Yargıç ve savcı
4) Biyolojik tıp alanında sosyal sağlık çalışmaları yapan sosyal çalışma mesleğinin bu
çalışma alanının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal tıp
b) Tıbbi sosyal çalışma
c) Sosyal sağlık
d) Biyososyal tıp
5) Psikologlar davranışçı yaklaşımdan hareket ederek tedavi sağlarken psikiyatrlar
……………. yaklaşıma daha yakın dururlar.
a) Ruhsal
b) Sosyal
c) Bilişsel
d) Yataklı
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6) Psikiyatristlerin meslek uygulamalarında uymalarının beklendiği model, ilke ve
ölçütleri bilimsel bulgulara dayalı olarak DSM-1, DSM-2, DSM-3 ve DSM-4 numaralamasıyla
dört çeşit olarak hazırlanan ve psikiyatristlere dağıtılması için Tanı ve Tedavi Ölçütleri adlı
kitap olarak yayınlanan ölçütleri 1952 yılından beri ABD’de hangi kuruluş belirlemekte ve
yayınlamaktadır.
a) ABD Federal Sağlık Bakanlığı
b) ABD Federal Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
c) Amerikan Psikiyatri Hastaneleri Birliği
d) Amerikan Psikiyatri Derneği
7) Yargılamada hukukçuların görevi sanığın suç ve suçsuzluk ikilemindeki doğru yerini
saptamak ve gerekiyorsa ceza vermekse, sosyal çalışmanın yargılama sürecinde hedefi ve işlevi
sanığı;
a) yargılamanın selametle yapılmasını sağlamaktır.
b) topluma kazandırmaktır.
c) ceza verilmede denetçi olmaktır.
d) avukatla birlikte sanığı savunmaktır.
8) Psikoterapist terapist olarak adlandırıldığı halde psikiyatr gibi ilaç yazamaz. Neden?
a) Çünkü farmakoloji eğitimi almamıştır.
b) Çünkü psikiyatr değildir.
c) Çünkü psikiyatrlarla çatışmak istemez.
d) Çünkü bu konuda henüz bir ilaç geliştirilmemiştir.
9) Uyuşturucu kullanımı hepatit A ve B, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, tüberküloz,
tetanos ve botulizm gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için de risk faktörü değildir.
a) Doğru
b) Yanlış
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10) Damgalamayı kolaylaştıran ve kalıcılaştıran en önemli öge;
a) İnsanların inanma gereksinimidir.
b) İnsanların damgalanmayı haketmeleridir.
c) Kültürel ve kişilik yapısındaki farklılıklardır.
d) İnsanların mutlaka alışılmış yaşama biçimlerinden farklı bir yaşama biçimine sahip
olmalarıdır.

Cevaplar
1) a, 2) sosyal çalışma, 3) c, 4) b, 5) c, 6) d, 7) b, 8) a, 9) b, 10) c
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8. SOSYAL ÇALIŞMA MESLEĞİNİN MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI
KULLANDIĞI MESLEK YÖNTEMLERİ 1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Her mesleğin uygulama alanında kullandığı çeşitli yöntemleri vardır. Sosyal çalışma
mesleği de çok çeşitli ve farklı yöntemlere sahiptir. Hem genelde, her sosyal hizmet alanında
hem de bağımlılık konusunda kullanılan çeşitli meslek yöntemlerini ayrı ayrı madde bağımlılığı
konusuyla bağlantılı olarak ele alacağız. Kitabın bu bölümünde sosyal çalışma mesleğinin
kullandığı birçok meslek yöntemlerinin sadece ikisini ele alıp tanıtacağız. Bunlar “sosyal
danışmanlık” ve “sosyal eğitimdir.” Sizler için yepyeni birer konu olan bu iki yöntemi ilgiyle
okuyacağınıza inanıyoruz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal danışmanlık nedir? Danışmanlıkla arasındaki farklar nelerdir?

2)

Sosyal danışmanlığın yöntem olarak anlamı ve değeri nedir?

3)

Sosyal eğitim nedir? Eğitim ile arasındaki farklar nelerdir?

4)

Sosyal eğitimin yöntem olarak anlamı ve değeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal çalışmanın, Türkiye’de
bugüne kadar üzerine fazla
durulmayan, resmi platformda
tanınmayan iki yöntemini
tanımak.

Yöntemler Türkçe farklı
kaynaklarda sosyal çalışma
yöntemi olarak dile
getirilmemektedir. Bu nedenle
bu yöntemleri öğrenmek
isteyenler yabancı dil
biliyorlarsa İngilizce ve
Almanca kaynaklara
başvurmaları önerilir.

Sosyal danışmanlık nedir?

Sosyal eğitim nedir?
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Anahtar Kavramlar
•

Danışma

•

Sosyal danışma

•

Eğitim

•

Sosyal eğitim

•

Yöntem

•

Meslek yöntemleri
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Giriş
Sosyal çalışma mesleğinin madde bağımlılığına karşı kullandığı meslek yöntemleri
çeşitlidir. Bu bölümde ikisini öğrenerek yöntem öğrenmeye başlayacağız. Sosyal danışmanlık ve
sosyal eğitim yöntemlerini bağımlılık konusu ile destekleyerek ve örnekleyerek vermeye
çalışacağız. Bu yazılar zaman içinde uygulamacıların da katılarıyla geliştirilmelidir.
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8.1. Sosyal Çalışma (Mesleğinin) Yöntemleri ve Araştırmanın Yeri
Meslek, uygulama işlemi ve eylemidir. Meslek uygulamadır. Ama meslek bilimsel bilgilere
ve belirli bir sisteme, düzene ve etik kurallara dayalı bir uygulamadır. Yoksa, ya gönüllü bir
çalışma, ya zanaat olur.
Meslek uygulamaları karakuşi olmaz. Her meslek elemanı her meslek uygulamasında
aklına geldiği gibi çalışamaz, meslek uygulaması yapıyorum diye aklına geleni yaşama
aktaramaz. Meslek uygulamalarının belirli kuralları vardır; kuramsal bilgilere ve mantık ölçülerine
dayanır. Yani her mesleğin uygulama süreci içinde kullandığı belirli yöntemler vardır.
Meslek, o mesleğin geliştirdiği ve o mesleğe uygun belirli yöntemlerle yapılır. Bir meslek
kendisini varkılan ve vareden kendine özgü meslek yöntemleri ile meslekleşir, kalıcılaşır ve
başarılı olur. Daha açık deyişle, yapılan bir işin meslekleşebilmesi için;
-

Düzenli ve süreli olması,

-

Yapana maddi gelir sağlaması gibi diğer nedenlerin yanında;

-

O işe özgü temel olacak, kalıcı, sağlam, bilimsel ve uygulamaya aktarılabilir bilgi

-

Uygulamayı disipline eden ve uygulanabilir yöntemlere sahip olmalıdır.

ile

Bu yöntemler uygulamalar içinde denemelerle ortaya çıkar ve süreç içinde gelişir; yapılanır
ve oturur. Yöntem bilimden destek alır; uygulama sürecinde biçimlenir. Böylece giderek
kalıcılaşır; mesleğin bir parçası olur.
Mesleksiz yöntem olabilir, ancak, yöntemsiz meslek olamaz.
Sosyal çalışma mesleğinin de ABD’de ve diğer ülkelerdeki ilk uygulamalardan çıkmış
ve literatüre girmiş temel yöntemleri ve ikincil yöntemleri olduğu gibi, farklı toplum yapılarında;
-

O toplumun kültürel yapısına,

-

Gelişen toplumsal gelişmesine ve

-

Sosyal gereksinimlerine uygun olarak

-

Tarihsel süreç içinde yeni meslek yöntemleri de gelişmektedir; gelişecektir.

Meslek yöntemleri temel olarak geneldir, yani mesleğin her uygulama alanında geçerli
ve uygulanır olur. Ancak, gene de;
-

Farklı uygulama alanlarında farklı yöntemler de geçerli olabilir ya da geliştirilebilir,

Genel yöntemlerin belirli alanlardaki uygulamalarında farklı teknik ve taktikler
kullanmak zorunlu olabilir.
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Meslek yöntemleri belirli genel mesleki düşünceye uygun uygulama kalıplarıdır. Meslek
elemanının keyfine göre değiştirilemez kuralları, ilkeleri, kalıpları vardır. Bu temel doğruyu
bilmekle birlikte şu da bilinmelidir ki, meslek yöntemlerinin uygulanması demek, kitapta
yazılan genel geçer kullanım kurallarının mesleğin her alanında aynen, olduğu gibi aktarılması
demek olamaz. Meslek yöntemleri soruna, sorunun konumuna, o anki duruma, sorun sahibinin ve
başvuranın kültürüne, kimliğine, kişiliğine, yaşına, cinsiyetine, bilgi ve becerisine… göre
uygulamada esneklik gösterir. Temel doğrulardan kopmadan duruma göre esneklik yöntemler
konusunda burada söylenebilecek en doğru ifadedir. Birbiriyle çelişkili ya da farklı gelebilen bu
iki doğrunun uyumlu bütünleştirilmesini gerçekleştirecek olan meslek elemanıdır, yani, sosyal
çalışmacıdır. Bu, sosyal çalışmacının meslek ve uygulama bilgilerini özümseme düzeyine,
deneyimine, sorunu ve kişiyi algılama gücüne, ortama, konuma, duruma, ulaşılmak istenen amaca
göre biçimlenir. İşte, zaten, bu zor ve karmaşık eylem sosyal çalışma mesleğinin ve uygulamasının
sanat olarak nitelenmesini doğru kılar. Sosyal çalışma, bu boyutuyla, bir sanattır.
Madde bağımlılarıyla çalışan sosyal çalışmacı da sanatsal yönü daha bir öne çıkan zor
bir uygulamanın sahibidir.
Uygulamalar göstermektedir ki bağımlılar içinden kendi istekleriyle bağımlılıktan
kurtulma iradesini gösterebilenlerin sayısı çok düşüktür. Bu tüm bağımlıların arasında ortalama
% 1 ile % 1,5 arasındadır (Hürriyet, 2004). Bu oranın yükseltilmesi için sosyal çalışma kendine
yeni bir görev alanı yaratmalıdır. Örneğin, bireyle çalışma yoluyla bağlantıda olunan bağımlı
kişilerin tedaviye ikna noktasına getirilmesi, gerekiyorsa onları grupla çalışma ortamına alarak bu
yöne doğru çekilebilmeleri ya da toplulukla çalışmada, topluluk içinde bulunan (varsa)
bağımlılara özel ilgi gösterilerek ikna edilmeye çalışılmaları da mesleğin işlev ve görevleri
arasında bulunmalıdır.
Bu görevin etkili olarak yerine getirilmesi için de o kişiye, aileye, gruba ve topluluğa
uygun yöntemler geliştirilmelidir.
Öyle görülüyor ki tedaviyi istemek ve hazır olmak bağımlılar için çok zor bir karardır.
Onların bu konuda ciddi sosyal desteklere gereksinimi vardır. Bu durum sosyal çalışmacılara bir
görev yüklemektedir. Sosyal çalışmacılar ve sosyal yardımcılar alkolikten diğer madde
kullananlara kadar bu grupların arasına girmeli, onlarla belirli süreler yaşamalı ve onların
içinden olabildiğince daha fazla kişiyi tedaviyi talep eder noktaya getirecek çalışmalar
yapmalıdır. Tedaviyi istemeyenlerin arasından ne kadar çok kişi tedaviyi isteyecek noktaya
getirilebilirse o kadar kişi kurtarılmış olacak ve sosyal çalışma bu başarının hazzını yaşayacaktır.
Sosyal çalışma mesleğinin yöntemleri klasik ABD sosyal çalışma terminolojisinde birincil
ve ikincil yöntemler olarak ayrılırlar. Örneğin, bireyle çalışma (case work), grupla çalışma (group
work), toplulukla çalışma (community work) birincil, sosyal çalışma yönetimi (social work
administration), sosyal çalışma araştırması (social work research), sosyal eylem (social action)
ikincil yöntemler olarak anılır. Bu ayrım yöntemlerin ABD’de tarihsel olarak ortaya çıkış sırasına
göre yapılmış olabilir. Ancak uygulama benzerlikleri, farklılıkları açısından pek anlamlı bir ayrım
olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki yöntemlerin sayısı bugün yüzleri aşmıştır, hergün de farklı
toplumların farklı yapılarına uygun olarak farklı yeni yöntemler geliştirilmektedir. Bunların nasıl
sınıflandırılması gerektiği ayrı bir çalışmanın konusudur. Burada biz bu kitapta ele aldığımız
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yöntemleri bir sınıflandırmaya sokmadan sıralayıp tanıtacağız.
1940’lı yılların ABD’sinde 1880’li yılların sosyal çalışma uygulama birikiminin içinden
– İngilizce terimlere uygun çeviriyle -, “bireyle sosyal çalışma” (social casework), “grupla sosyal
çalışma” (social group work) ve “topluluk örgütlenmesi” (community organization) üç meslekî
yöntem olarak ortaya çıktı ve kuramcılar tarafından kâğıda geçirildi. O dönemde yazılan çok
sayıda kaynakta bu üç çalışma biçimi sosyal çalışmanın üç temel yöntemi olarak kuramsallaştı.
Arayışlar bitmiyordu. ABD’ye gelen binlerce göçmenin ABD topluluklarına uyumları
için uygulama içinde geliştirilen bireyle, grupla, toplulukla çalışma yöntemlerinden sonra,
gene toplumdaki sanayileşmenin sonucu olarak ve örneğin sosyolojinin en parlak döneminde
araştırma ve karmaşık ve henüz tam oturmamış toplulukların yönetim güçlüklerinden
etkilenerek yönetim olgularını sosyal çalışma yöntemleri arasına aldı Böylece sosyal çalışma
araştırması ve sosyal çalışma yönetimi sosyal çalışma yöntemleri arasında görüldü (Bkz.
Friedlander, 1958). Çünkü o zamanki ABD’nin toplumsal gelişmesi içinde sadece sosyal
çalışma değil, sosyal araştırma ve bir türlü oturtulamayan sosyal çalışmaların yönetimi de
güncel sorunlar ve düşünceler arasındaydı. Bu yoğunluk ve gereksinim içinde bunlar da meslek
yöntemleri olarak benimsendi. Hatta öyle ki, o tarihlerde yayınlanmış bir raporda (Sosyal
Çalışma Müfredat Çalışması) bireyle çalışma, grupla çalışma, topluluk örgütlenmesi
yöntemlerinin yanısıra, başlarına sosyal çalışma sözcüğünü de eklemeden yönetim ve araştırma ek
yöntemler olarak tanımlanıyordu (Boehm, 1958, 130).
Gene, ABD’deki o zamanki tarihsel çizgi içindeki döneme rastlayan sosyal politika
düşüncesinin gelişmesine bakarak yeni arayışlar içindeki sosyal çalışma akademisyenleri sosyal
planlamayı da sosyal çalışmanın yöntemleri arasında görmeye başladı (Austin, 1983). Uzun
yıllar Texas Üniversitesinde çalışan sosyal çalışmanın öncülerinden ve 2008 yılında 84 yaşında
ölen ABD’li David Austin bu süreci kitabında kayda geçirdi (agy).
Bu süreç içinde, aynı dönemlerde belirlenmiş yöntemler olarak, önce sosyal çalışma
yönetimi (social work administration), sonra, sosyal çalışma araştırması (social work
research), üç numaralı olarak sosyal eylem (social work action) ve daha sonra sosyal
planlama (social planning) bulunmaktadır.
Sosyal Çalışma Araştırması
Sosyal çalışma araştırması özel yapısı ve konumu gereği diğer yöntemlerden ayrılmalıdır.
Bu anlayışla ona burada ayarı bir başlı açıyoruz.
Her ne kadar ABD’li bilimciler tarafından sosyal çalışma yöntemleri arasında gösterilmişse
de araştırma sosyal çalışma için yöntem olmayacak bir çalışmadır.
Yöntem, bir uygulama sürecinde amaca ulaşmada kullanılan ve gidilen seçilmiş yoldur.
Yani, yöntem uygulamanın nasıl, hangi yolla yapıldığıdır. Oysa araştırma, sosyal çalışma
uygulamasında kullanılacak bilgileri üretmek üzere yapılan, uygulama ile doğrudan hiçbir
bağlantısı olmayan ve ama uygulamayı alabildiğince varsıllaştıran, belirli bir yere oturmasını
sağlayan, uygulamanın doğru hedefini gösteren bir başka çalışmadır. Araştırma, Türkiye’de acilen
yaygınlaşması ve yerleşmesi gereken bir terimle, uygulamanın “kanıta dayalı” yapılmasını
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sağlayan bir araçtır. Kanıta dayalı uygulama yapma disiplinini kazanan sosyal çalışmacı karakuşi
çalışma yapmaz. Aklına estiği gibi konuşarak meslek uyguladığı düşüncesine kapılmaz ve gelip
geçici her yaptığını yöntem olarak adlandırmaz. Kanıta dayalı uygulama sosyal çalışmacıyı sadece
keyfilikten kurtarmaz, klasik, durağan memur anlayışından ve hizmet verilmesinden de kurtarır.
Çünkü onu araştırmaya yöneltir, daha iyi ve bilimsel tabanı olan uygulamalara yöneltir.
İki nedenle araştırma yapılır.
Bilgi türetmek için: Sadece bilgi türetmek ve doğru bilgileri ortaya çıkarmak
ve uygulamada kullanmak için. Bunun yanısıra araştırmacı, uygulamacılara bilgi sağlamak
arzusunda olabilir, ancak o bilgilerin uygulamada kullanılıp kullanılmayacağı konusuna irade
koyamaz. Bu araştırmacılar için uygulamacılar politikacılar olabilir, insanla ya da doğayla vb.
çalışan her meslekler olabilir. Sosyologların yaptığı budur. Ya da sosyal çalışma
uygulamalarında kullanılacak bilgileri sadece sosyal çalışma araştırmacıları ortaya çıkarmaz,
başka kökenli araştırmacılar da sosyal çalışma uygulamaları için çok verimli bilgiler sunarlar.
Uygulamayı geliştirmek için: Sosyal çalışma araştırmasının bilgi türetmek için
yapılan araştırmadan farkı, kendisi uygulamalı bir disiplin olduğu için, yani, aynı zamanda bir
meslek olduğu için kendi bilgisini türetmek zorundadır. Uygulama yapabilmek için bilgi türetme
ve ona dayanma gereksinimi içindedir. Bu nedenle, sadece sosyal çalışma akademisyenleri
değil sosyal çalışma meslek elemanları da araştırma yaparlar. Onlardan bu beklenir. Sosyal
çalışmacıların yaptığı budur. Çünkü onlar uygulamacı oldukları için kendi bilgi açıklarını
görürler, fark ederler, bilirler ve kendi uygulamaları sırasında farkına vardıkları uygulamaya
dayalı bilgi eksikliklerini gidermek için sınırlı ve hedefli araştırmalar yaparlar. Bu üretilen
bilgileri uygulamalarına ve mesleki yöntemlerine yansıtırlar.
-

Bu iki araştırmanın ikincisi için, doğru ve bilimsel bir meslek uygulaması için gerekli
olan bilgileri toplamak üzere yapılan bir hazırlık çalışması denebilir. Çünkü, araştırma ve
doğru bilgiler olmadan yapılan uygulama disipliner olmaz, etkili olmaz, hedefi tam
görmeyebilir. Yanlışa sürüklenir. Sosyal çalışmada uygulama yöntem kullanımı demektir
Yöntemsiz meslek uygulaması olmaz. Ancak, araştırma, hiçbir biçimde bir meslekî yöntem olarak
görülmemelidir. Araştırma (ve yönetim), ancak, mesleki kapsamda yapılan bir uygulamadır.
Oysa yöntem bir sosyal sorun çözme hedefine yönelik olarak doğru görüldüğü için seçilmiş bir
eylemsel (aksiyonel) ve işlemsel (operational; processing) hareket yoludur.
Öteyandan, araştırmanın da kendine özgü yöntemleri vardır. Ancak o meslek
uygulamasında kullanılacak yöntemler de sosyal çalışma yöntemleri değil, araştırmayla ilgili
yöntemlerdir. Araştırma, doğru ve etkili meslek uygulaması için, yani,uygulamada kullanmak
üzere seçilen yöntemin doğru ve başarılı kullanılması için gerekli görüldüğünden yapılır.
Araştırma meslek uygulamasının gereksinim duyduğu bilgilerin toplandığı ayrı bir çalışmadır.
Yöntem bu bilgilere dayanılarak yapılacak uygulamada en etkili, en kestirme ya da en güvenli
çalışma yoludur.
Araştırma bir uygulamadır. Araştırma bir hizmet değildir, sosyal hizmet hiç değildir.
Sosyal çalışmacının bilimsel ve tabanı olan çalışmalar yapmasını sağlayan bir altyapı
çalışmasıdır; ön çalışmadır. Dolayısıyla sosyal çalışmacının temel sorunluluklarından biridir.
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Bu ifadeyle sosyal çalışmacıya tüm toplumu kapsayan bir araştırma yapması
gereğinden sözetmiyoruz. Meraklı ve ilgili olan elbette bunu da yapabilir, ancak bu daha çok
akademik ağırlıklı bir çalışmadır. Sosyal çalışmacıdan beklenen araştırma onun çalıştığı ya da
çalışmaya yeni başlayacağı topluluk, kurum, kuruluş ve çevresi ile ilgili bir araştırmadır.
Çevresini, insan çevresini, fizik çevresini, çevrenin kendisine sunduğu olacakları
olanaksızlıkları araştırmayla ortaya çıkarmayan, önce çevresini kaynaklarıyla, olanaklarıyla
iyi tanımayan bir sosyal çalışmacının o yörede, yerelde, o toplumsal ya da sosyal ortamda
yapacağı sosyal çalışmanın ciddi bir mesleki çalışma olma olasılığı çok zayıf kalacaktır.
Bu çerçevede daha çok yerel araştırmalardan, mahalle araştırmalarından, kasaba ve
kent araştırmalarından sözettiğimizi anlamış olacaksınız. Çünkü sosyal çalışmacı sosyal
sorunların meslek elemanıdır; sosyal sorunlar da sosyal ortamların tanınmasını ve o sorunun
çözülmesine yardım edecek kaynakların, örgütlenmeleri, hiyerarşinin vb. bilinmesini önceler.
Kanıta dayalı uygulama böyle bir araştırma ile başlar.
Bu demek değildir ki sosyal çalışmacı toplumsal, ulusal, hatta uluslararası
araştırmalarla ilgilenmez. Özel ilgisi boyutunda ve hatta meslek bilgilerini geliştirmek
maksadıyla bu boyutta araştırmaları da isterse yapar, yapılmışları okur, inceler, bunlardan
bilgi toplar. Çünkü toplumlar daima değişir. Toplumların değişmesine bağlı olarak aile
yapıları değişir; insan ilişkilerinde değişme olur, sorunlar ve yeni sorun türlerine bağlı olarak
sorunların yapıları değişir. Bunları tüm toplumu kapsayan araştırmalardan öğrenmek
gerekecektir.
Özetle sosyal çalışmacı toplumsal araştırmaların sürekli bir okuyucusu, inceleyicisi,
sosyal ve yerel araştırmaların her uygulama yaptığı ortamda yapıcısı, araştırmacısıdır.
Araştırma, aynı sosyal tedavi, sosyal rehabilitasyon, sosyal bakım gibi mesleğin
sorumlulukları arasında bulunan görevlerden biridir. Tedavi işlevi gibi, rehabilitasyon işlevi gibi
bir işlevidir sosyal çalışmanın. Çünkü meslek kendi bilgisini araştırma yaparak üretmelidir.
Bir meslek uygulaması elbette denebilir. Ancak bir meslek uygulaması içinde kullanılan bir
yöntem değildir. Şu örneğe bakalım: Bir duvar örülürken, herhalde en zaman kazandırıcı ve
yapı işçisini yormayan yöntem şudur: Mala sağ elde, tuğlaları örülen duvar noktasına getiren
sol el serbest olacak. Tuğlalar sol kol tarafında, harç kovası sağ kol tarafında yerleştirilmiş olacak.
Sağ ve sol kollar dirsekten 180 derece ile 90 derece açıları arasında serbest çalışabilir durumda ve
tuğlalar ile harç kovası sağ ve sol kolların 180 derecelik açıklığın sağlandığı zaman kolun
ineceği yere 30-50 Cm gibi çok yakın olacak. Yapı alanında duvar örülürken yapılan böyle bir
düzenleme hızlı ve sağlıklı çalışabilmek için seçilmiş ve düzenlenmiş bir yöntemdir. Çünkü
tuğlalar ve harç kovası uygunsuz yerde ya da uzakta olursa işçi daha çok yorulacak ve zaman
yitirecektir. Ancak, malanın hazırlanması ve tuğlaların önceden herhangi bir yere istiflenmesi
süreci duvar örme uygulaması için yöntem değildir. Ya da, duvarın örülmesi bir yöntem değil,
meslek uygulaması; duvarın nasıl örüldüğü bir yöntemdir.
Tuğlaların devrilmemesi için birbirine çaprazlanarak üstüste konması ayrı bir yöntemdir.
Harç hazırlanırken koyulan su ve çimento miktarları ile harcı kararken kovanın kenarlarının
kazınarak harcın hem soldan sağa, hem sağdan sola karıştırılması bir yöntemdir. Ancak bunlar da
duvar örme yöntemi değil, tuğla yükleme ve harç yapma ve harç karma yöntemleridir.
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Sosyal çalışma uygulamasında da, duruma göre yapılan, bireyle çalışma, aileyle çalışma,
grupla çalışma birer yöntemdir; ancak bu çalışmaları kusursuz yapabilmek için gerekli olan
bilgilerin türetilmesi için aile, grup araştırmaları yapmak ya da kanser hastası bireylerle araştırma
yapmak meslek uygulama yöntemi değildir. Bunlar, meslek uygulaması için bilgi toplama,
türetme çalışmalarıdır ve araştırmanın da kendi içinde araştırma yöntemleri vardır.
Sosyal Çalışma Yönetimi
Sosyal çalışma yönetimi de aynı çerçevede düşünülmelidir. Hele ki, Türkiye’de belli bir
kesim, sosyal çalışma yerine (social work yerine) sosyal hizmet dedikleri için sosyal hizmet
yönetimi deyince bir sosyal hizmet kuruluşunun yönetilmesi ya da alanda herkesin yaptığı
yapabileceği bir sosyal uygulamanın yönetilmesi anlaşılmaktadır. Bu doğru bir anlamadır, ancak
bu sosyal hizmet yönetimidir, sosyal çalışma uygulaması değildir. Sosyal hizmet yönetimi ile
sosyal çalışma yönetimi arasında ayrıntılı bir çalışmayla madde madde çıkarılacak önemli
farklar vardır. Bir kuruluşun yönetilmesi sosyal çalışma mesleğinin bir uygulama yöntemi
olamaz. O zaman, o kuruluşu yöneten sosyal çalışmacı olmayan, sosyal çalışma lisansı almamış
ve sosyal çalışma yöntemlerini haklı olarak hiç bilmeyen bir öğretmen, bir hekim, bir sosyolog
ya da psikoloğun da sosyal hizmet kuruluşunu yönetmesi sosyal çalışma yöntemi kullanması
anlamına gelir ki, böyle bir şey herhalde düşünülemez. Sosyal çalışma yönetimi bir
uygulamadır ve sosyal çalışma mesleğinin uygulamasıdır. Gerek sosyal hizmet, gerek sosyal
çalışma yönetimlerinin de kuşkusuz kendi içlerinde, kendilerine göre yöntemleri vardır. Bu ayrı bir
konudur.
Bu nedenle sosyal hizmet yönetimi değil de, sosyal çalışma mesleğinin yönetimi, yani
meslek uygulamasının yönetimi anlatılmak istenmektedir. İngilizcesi de social work
administration ya da social work management’tir. Burada administration ve management farkı
ve tartışmasına girmeyeceğiz. Bu tartışma, öğrenim gördüğünüz bu bölümde, diğer bir dönemde
okuduğunuz Sosyal Hizmet Yönetimi adlı ders kitabınızda yapılmıştır. Lütfen o kitabı bulup
ilgili bölüme bakınız (Bkz. İlhan Tomanbay, Sosyal Hizmet Yönetimi. Ekitap. 2016).
Sosyal hizmet uygulamalarında da yöntem yok mudur? Kuşkusuz vardır. Her çalışan yaptığı
işi belirli bir yönteme göre yapar. Gönüllü çalışanlar da bir yöntem içinde işlerini yaparlar;
hizmetlerini verirler. Ancak, bu noktada bu yöntemlere meslekî yöntem denemez, çalışma, iş
yapma yöntemleri denebilir. Sosyal hizmet alanlarında sosyal çalışma mesleğinin yöntemleri
uygulanmaz mı? Tabii ki uygulanır. O alanda çalışan sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci,
hekim, toplumbilimci, öğretmen vb. herbiri kendi meslek yöntemlerini kullanarak meslek
uygulamalarını yaparlar. Bunlar, uygulama yapan mesleğe ait yöntemlerdir; önemlidir; değerlidir.
Demek ki bir sosyal hizmet alanında çalışan lisansiyer meslekler kendi meslek yöntemleriyle
vardırlar. Gönüllü çalışanlar da yaptıkları işleri en verimli bir biçimde yapabilmek için
kendilerine ya da yönetimin isterlerine göre yöntemler kullanırlar.
Sosyal hizmet uygulamalarında yöntem (sosyal çalışma değil, sosyal hizmet) o sosyal
hizmet uygulamasını yöneten kişinin mesleğine ve meşrebine (kararına, deneyimine, hedefine
(yani, kendisinin ulaşmak için belirlediği hedefe), bilgi, beceri ve kapasitesine göre
değişkenlik gösterir. Gönüllü bir hareketin sosyal bir meslekten gelmeyen bir yönetici ise sosyal
hizmet uygulamasının yöntemini kendisi (beklenir ki, ekibiyle birlikte) belirlemesi kadar doğal bir
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şey yoktur. Bu nedenle sosyal hizmet yöntemi ile sosyal çalışma yöntemini birbirinden ayırıyoruz.
Sosyal çalışma yönetimi, en doğru anlamıyla, sosyal çalışma meslekî uygulamasının
yönetimidir. Sosyal çalışma uygulamasının yöntemleri başkadır ve kendine özgüdür, sosyal
çalışma yönetiminin yöntemleri başkadır ve kendine özgüdür.
Sosyal çalışma yönetimi için bir sanat, bir beceri ya da belirli bir meslek ya da yönetim
bilgisine dayalı yapılan bir iş denebilir, ancak sosyal çalışma mesleğinin bir yöntemi olduğu
kesinlikle söylenemez. Ancak, sınırlı olarak, başka yöntemlerin kullanıldığı ve bir sosyal sorunun
çözülmesi süreci içinde yönetimi nasıl kullandığınız belki bir yöntem olarak görülebilir, ancak bu
sınırlı görüş, her yöntem uygulaması ya da dışında da sosyal çalışmanın yönetimi varolduğuna
göre, çok özel yönetim yöntemi olarak görülebilir. O da zaten, burada görüldüğü gibi, yönetimin
nasıl olacağıyla ilgili bir yönetim yöntemi olarak belirmektedir.
Sonuç olarak, sosyal çalışma araştırması sosyal çalışma uygulamalarına bilgi sağlayan,
kendine özgü yöntemleri olan bir çalışmadır, ancak sosyal çalışmanın yöntemi demek doğru
değildir.
Sosyal çalışma yönetimi, yöntem uygulamalarının başarılı ve etkin olması için en
doğru biçimde yapılması gereken bir çalışma, yöntem uygulamasını destekleyen ve ama tüm
süreçler içinde varolacak bir çalışmadır.
Aşağıda ve gelecek bölümlerde sosyal çalışma yöntemleri açıklanacak ve madde
bağımlılığı alanında kullanımları anlatılacaktır.

8.2. Sosyal Danışmanlık
Sosyal danışma yöntemi ABD’nin 1940’lı yıllarda geliştirdiği sosyal çalışma yöntemleri
arasında yeralmaz. Danışma (die Beratung) 1970’li yıllarda Almanya’da sosyal çalışma mesleği
kuramının geliştirilmesi süreci içinde yeni bir sosyal çalışma yöntemi olarak benimsendi ve
akademik kurumlar tarafından üzerine çeşitli kitaplar yazılarak benimsenmesi sağlandı.
Ancak bir sosyal çalışma yöntemi olarak “Beratung” herkesin günlük dilde kullandığı
bir danışma değil, sosyal çalışma mesleğinin meslekî ve insanî hedeflerine, meslek ilkelerine, etik
değerlerine, ulaşmak istediği amaçlara göre içeriklenen bir danışmadır. Yani bir istasyonda ya da
havaalanlarında, üzerinde kocaman “Danışma” yazan tezgâhlarda yapılan danışma değildir.
Kendine özgü içeriği, hedefi ve yapılanması vardır.
Sosyal danışmanlığı diğer danışmanlıklardan ayıran temel özellikleri şunlardır:
Sosyal çalışmanın görev kapsamı içinde bulunan sosyal sorunların çözümüne
odaklanmış ve o düzeyde yapılandırılmıştır.
Bireysel sorunların çözülmesi yönünde yaratıcı ve soyut düşünceler ve çözümler
üreten bir danışmanlıktır.
-

Bu nedenle, anlık bilgi vermenin ötesinde belirli bir görüşme süreci olan bir
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danışmanlıktır.
-

Ancak danışan ve danışman arasında açık iletişimle verimli olur.

-

Danışanın danışmanına güvenine bağlı olarak bu verim artar.

Bu nedenlerle, lisans düzeyinde sosyal çalışma öğretimi görenler tarafından
yapılmalıdır.
Danışma kavramıyla birlikte şu bilgi de özümsenmelidir. Danışmada en önemli ve birincil
düzeydeki gereklilik açık iletişimdir. Danışma alanla veren arasında açık iletişim kurulmamışsa,
kurulamazsa danışma danışma olmaz. Buna bağlı bir başka gereklilik de danışanın danışmana
güvenidir. Güven açık iletişimi daha da verimli kılacaktır.
Bilindiği gibi, danışma genel bir kavramdır ve her alanda ve her düzeyde yapılır.
Danışmayı düzenli ve sürekli yapılan bir iş olarak ele alırsak bir meslek ya da bir mesleğin
işlevlerinden bir olduğu her aşamada ve her yerde görülecektir. Danışma vermek bir hizmettir ve
her alanda görülen bir hizmettir.
Öğrenim gerektirmeyen danışma. (Belirli bir öğrenim görmeye gerek olmadan
yapılan danışma.),
-

-

Çerçeveli danışma (Kurs yapılarak ya da önlisans öğrenimiyle yapılan danışma.),

-

Lisans temelli danışma (Lisans öğrenimine dayalı olarak yapılan danışma).

Öğrenim gerektirmeyen danışma, hiçbir meslek öğretimi olmayan ya da herhangi başka
bir mesleği olan biri aylıklı ya da ücretli olarak (belki ya da gönüllü olarak) kendisine bildirilen
(öğretilen) çerçevede yaptığı danışmanlıktır. Bu danışmanlık danışma konusu odukça sınırlı bir
danışmanlıktır. Geniş bir bilgi dağarına/dağarcığına gereksinim yoktur. Bir hastanenin
girişindeki danışma tezgâhları böyledir. Belirli birimlerin yerlerini söylerler, yönlendirirler. Ya da
bir yol inşaatında belirli saatlerde araçlara o yoldan geçemeyeceklerini ya da geçeceklerini işaret
eden danışmanlıktır.
Önlisans çıkışlılar da danışma hizmeti verir. Bu, niteliği farklı bir danışmadır ve
öğrenim gerektirmeyen danışmadan daha farklı ve kapsamlıdır.
Lisans çıkışlıların verdiği sosyal danışmanlık içerik olarak daha derinlemesine, çözüm
odaklı ve düşünce üreticidir.
Bunlar birbirlerinden her bakımdan çok farklı danışmanlıklardır.
Otobüs terminallerinde, tren garlarında, belediyelerin ve hastanelerin giriş kapılarında
danışma birimleri vardır ve o işletmenin kuralları ve koşullarıyla sınırlı olarak çalışırlar.
Terminallerdeki otobüs firmalarının numaralarını bilirler, kalkacak otobüslerin yerlerini bilirler.
Ya da hastaneye gelenlerin gitmeleri gereken kliniklerin katlarını ve yürünecek merdivenleri
gösterirler. Bunlar kapsamına ve içeriklerine göre öğrenimsiz de olabilir öğrenimli de olabilir.
Bilgiler o kuruluşlarla sınırlıdır, ancak, kendi içinde geniş bir bilgi dağarcığına sahiptir. Kapsam
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genişledikçe ve içerik karmaşıklaştıkça bu danışma hizmetini başarabilmek için özel bir eğitim ya
da öğretim almak giderek zorunlulaşır.
Önlisans çıkışlıların verdikleri danışma daha farklıdır ve kendi öğretim alanlarıyla
sınırlıdır. Önlisans Turizm Programı çıkışlıların turizm bürolarında verdiği danışma daha bir
bilgiye dayalıdır ama konu ile sınırlıdır ve somuttur. Ya da büyük inşaat firmalarında
öğrenimli danışmanların yapılar üzerine bilgi vermek, gezdirmek, fiyatları bildirmek, dairelerle
ya da teslim süreleriyle ilgili bilgileri vermek gibi yaptıkları danışmanlıktır. Bunu herkes
yapamaz, konu üzerine öğrenim alan biri yapabilir.
Lisans çıkışlıların kendi aldıkları öğretim çerçevesinde yaptıklarını düşündüğümüz danışma
ise kendilerine önceden verilmiş bilgilerin soranlara aktarılması ya da gündelik yaşamla ilgili
bilgilerin verilmesi biçiminde değildir; farklıdır. Bu fark, danışma veren meslek elemanının
dört yıl boyunca aldığı bilim dalı çerçevesindeki bilimsel bilgi temelinde kendisine aktarılan ya da
yansıtılan sorunun çözülmesi yönünde, bireysel boyutta başvuran kişinin bireysel varsıllığına
ya da yoksulluğuna, bireysel doymuşluğuna ya da yoksunluğuna göre kişiye özel olan ve
çözümde kendisini gösteren farktır.
Danışanın ya da başvuranın bu bireysel özelliklerinin yanısıra, içinde bulunduğu
çevresel, sosyal, toplumsal, siyasal ama gene o kişiye özel olarak o meslek elemanının ürettiği
çözüm kapsamında vereceği ya da verdiği danışmanın farkıdır. Bu fark Lisans temelli
danışmanlıkta vardır.
Örneğin, boşanma noktasındaki çiftin almak istediği danışma boşanın ya da boşanmayın
gibi bir öneriyle yapılabilecek bir danışma değildir. Evlilikte anlaşamayan kadının ve erkeğin,
(a) kültürel, ruhsal, ekonomik ve sosyal konumlarının incelenmesiyle; (b) aralarındaki yaş
durumlarının; bunun gibi, (c) evlilik süresinin kısalığı ya da uzunluğunun gözetilmesiyle; (d)
akraba, komşu gibi evliliklerine müdahale eden kişi ya da grupların olup olmamalarıyla ve
varsa, (e) bunların müdahale oranları ve etkinlikleriyle; (f) hukuk kurallarıyla ve (g) boşanma
durumunda hangisinin hangi haklara sahip olduğuyla ilgili birbirinden çok farklı değişkenlerin
birarada, birlikte değerlendirilmesi sonucunda ve, bitmedi, (h) kadın ve erkekle birlikte ya da
ayrı ayrı, belki de yakınlarıyla, çocuklarıyla, ana ve babalarıyla, teyzeleriyle vb. yapılan
görüşmelerle yapılan değerlendirmeler sonucu varılacak bir noktadır ve tüm bu inceleme,
irdelemelerden sonra boşanma kararı kadın ve erkeğe bırakılır. Eğer boşanma gerçekleşirse,
sosyal çalışmacı, yardımcı mesleklerden (önlisanstan) arkadaşlarından oluşturulacak takımla,
evsiz olana ev bulma, işsiz olana iş bulma, yeni bir yaşam ortamı yaratılmasına; bozulan sosyal
çevre ilişkilerinin düzeltilmesine katkı verme gibi başka görevleri yerine getirmede de
yükümlüdür.
Sosyal çalışma sosyal sorun çözme mesleğidir. Sosyal sorun ya tedavi, ya
rehabilitasyon düzeylerinde çözülür, sosyal bakım ile desteklenir. Sorun çözme sorunu çözmek
isteyen – kim olursa olsun – kişinin kişisel duygu ve düşünceleriyle yapılabilecek bir iş değildir.
Meslek elemanı sorun sahibine kişisel ve öznel duygu ve düşünceleriyle yaklaşamaz. Sosyal
sorun çözme önemli bir konudur ve bu ancak, lisans öğrenimi ile kazanılacak bilgi, beceri
ve değerlerle yapılabilir. Çünkü insan karmaşık bir organizmadır. Etkilenme değişkenleri çoktur
(Güneş, coğrafya, iklim, ekonomi, kültür, siyaset, sosyal ilişkiler vb.), dolayısıyla sorun bizim
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öznel duygularımız ile çözmeyeceğimiz karmaşıklıktadır. Bu nedenle meslek yöntemleri
kullanılır; kullanılmalıdır.
Sosyal danışma yöntemi de karmaşık (kompleks) olgu ve olaylarda, sıkıntılı sosyal
sorunların çözümü için kullanılan yöntemlerden biridir. Gündelik bir danışmanlık değildir.
Mesleki yetkinlik olarak sosyal sorun çözme bilgi ve becerisine sahip meslek elemanlarının
kullanabileceği bir yöntemdir. Bu nedenle diğer danışmanlıklardan farklıdır. Sosyal sorun
çözme hedefine uygun olarak yapılır.
Birinci düzeyde ele aldığımız danışma da danışmadır. O da kendi içinde önemlidir. Bu
danışma ikinciye göre en sınırlı olandır; o kuruluş ya da yapılan iş ile sınırlıdır. İkinci danışma da
üçüncü danışmaya göre sınırlıdır ve ancak kendisine verilen – daha karmaşık, daha çapraşık önlisans konusu ile sınırlıdır. Öğrenim gören insan öğrenim görmediği konuda danışmanlık
yapmamalıdır. Eğer, işsizlik nedeniyle, çaresizlikte bu yapılıyorsa bu yapılan, ülkenin ekonomik
ve çalıştırma koşullarına bağlı olarak yapılan, istemli olarak yapılmaması gereken bir
danışmanlık olarak görülmelidir.
Birinci ve ikinci görüşme arasında fark arayacak olursak şu yakalanabilir. Genelde;
-

Öğrenim gerektirmeyen danışma danışmanlık anlık konularla ilgilidir.

Çerçeveli danışmanlık belirli bir işletmede, otobüs terminallerinde, büyük
hastanelerde, sanat festivallerinde, kapsamlı spor etkinliklerinde (yarışmalarda, olimpiyatlarda),
belediyelerin beyaz masalarında, bakanlıkların halkla ilişkiler birimlerinde, turizm
etkinliklerinde, fuarlarda… yapılan ve somut konularla ilgili olan danışmanlıktır.
Lisans temelli danışmanlık yaşamın her aşamasında kullanılabilecek soyut ya da
soyut konulara dayalı ya da soyut konulardan kaynaklanan yaratıcı ve somut konularla ilgilidir.
Bu tür danışmanlık, danışmanlık veren kişinin kendisini geliştirmesinin yanısıra (bu özellik diğer
iki danışmanlıkta da vardır,) o disipliner mesleğin de geliştirilmesi demektir.
Lisans temelli danışmanlık danışanın, başvuranın ya da herhangi bir insanın yaşamının
her aşamasında aynı ya da benzer durumlarda kullanılabilecek bilgileri verir. Ya da yaşamın
her aşamasında farklı koşullarda farklı çözümlerin gerekliliği algısını sürekli verebilecek bilgileri
sağlar. Bu danışmanlık bu nedenle belirli konu ile ilgili bilimsel yaklaşımların, kuramların,
ilkelerin
a)

Bilinmesini

b)

Sindirilmesini ve

c)
Kullanılmasını (uygulamaya aktarılmasını) zorunlu kılar. Özellikle sadece
öğrenmek değil, sindirilerek uygulamaya aktarılabilir derecede sindirilmesi beklenmelidir.
Çünkü uygulamaya aktarılmayan bilgi bilgi değildir; uygulamaya aktarılmayan kuram havada
kalır.
İlk iki danışmanın çok belirgin iki özelliği vardır. Somutluk ve rutinlik… Birinci ve
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ikinci kategorideki danışmanlar;
1.

Somut konularla ilgilidirler ve

2.

Rutin bilgilere dayalıdırlar.

Oysa yukarıda anılan üçüncü danışma modeli;
1.

Lisans konusu ile sınırlıdır,

2.
İnsanın ruhsal ya da sosyal ya da fizik ve sosyal çevresel sorunlarının çözüm
arayışına dayalı olduğu için soyuttur,
3.

Gene aynı gerekçeyle rutin değil, yaratıcıdır.

Lisans çıkışlılar fiziksel (mimar, mühendis…), insansal (tıp, psikoloji, sosyal çalışma…)
hangi alanda ve hangi bilim dalında öğrenim “görmüşlerse görsünler” rutin bilgileri aktarmak
değil yaratıcı bilgileri üretmek durumundadırlar. Bu neden böyledir? Çünkü kişiye özel, gruba
özel, topluluğa özel sorunları çözmek durumundadırlar.
Danışmanlık konusunda son olarak şu söylenmelidir ve önemlidir:
Öğretimsiz danışmanlığı ya da danışmayı bir önlisans ya da lisans öğretimi görmüş biri
de kuşkusuz yapabilir. İşsizlik nedeniyle bu işi kabul eden önlisans ya da lisans çıkışlı olabilir.
Ancak bu danışmanlık niteliği gereği gene de öğrenim gerektirmeyen danışmanlıktır. Çünkü o
danışmanlığı yapabilmek için özel bir öğretim gerekmemektedir. Çünkü bu danışmanlığın
konuları somut, rutin ve anlıktır.
Çerçeveli danışmanlığı kuşkusuz özellikle daha dar kapsamlı ve geçici program ve
alanlarda lise mezunu ya da lisans öğrenimi görmüş biri de yapıyor olabilir. Ancak çerçeveli
danışmanlık daha çok, niteliği ve önemi gereği önlisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların
yapması gereken bir danışmanlıktır. Çünkü bu danışmanlığın konuları somut, rutin ve sınırlı bir
süre için gerekli olan bilgilerden ya da sürekliliği olan danışmanlıktan oluşur, ancak kapsamı
oldukça geniştir. Yaygın bir bilgi ister. Çalışma ve hazırlık ister. Konu ile yakın bir öğrenim
görmüşlük ister.
Lisans temelli danışmanlığı danışmanlık konusu ya da alanının dayalı olduğu bilim dalı,
yani disiplinde lisans düzeyinde öğrenim görmüş kişiler dışında kimse yapamaz. Bırakın bir
lise çıkışlıyı ve bırakın bir önlisans çıkışlıyı, bir başka bilim dalında lisans öğrenimi görmüş biri
de yapamaz. Çünkü bu danışmanlığın yapısı öğrenilen bilim dalıyla ilgili sorunların çözümüne
yönelik ve yaratıcılık isteyen konulardır. Bu yaratıcılık öğrenilen bilim dalından sağlanan
bilgilerin sağladığı yaratıcılıktır. Her lisans çıkışlı tamamladığı bölümde aldığı bilim dalı ile
ilgili kuramsal bilgiler çerçevesinde danışmanlık yapabilir. Bu kesin bir durumdur. Yoksa o
danışma danışma olmaz, kişisel akıl vermek olur.
Danışmanlık kavramı her üç danışmanlık türünü genelde ifade eder. Ancak Lisans
temelli danışmanlık daha derin ve sürekli olduğu için her lisans alanının kendi danışmanlığını
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kendine özgü bir sınırla anlatması anlamayı kolaylaştırır. Bu yapılmazsa herkes danışmanlık benim
işim diyecek yanlışa düşebilir. Oysa danışmanlık herkesin işidir ve lisans öğreniminde gördüğü
bilim dalı çerçevesinde yapılan danışmanlıklar bilim dallarına uygun ve birbirlerinden çok
farklıdır. Bu nedenle örneğin tıp hekimi tıbbi danışmanlık, psikolog psikolojik danışmanlık,
sosyal çalışmacı sosyal danışmanlık yaparlar. Bunların üçü de aile danışmanlığı da yapsalar
özellik bakımından birbirlerinden farklı aile danışmanlıklarıdır. Biri tıbbi, biri psikolojik ve
diğeri sosyal danışmanlıktır. Örneğin psikososyal danışmanlık psikolojik danışmanlığını
yaparken meslekî çerçevede sosyal boyutu da değerlendirme gereğini duyan psikoloğun yaptığı
danışmanlıktır. Sosyopsikolojik ya da sosyopsikolojik danışmanlık ruhsal alana da girme
gereğini meslekî anlamda duyan sosyal çalışmacının yaptığı danışmanlıktır.
Lisans temelli danışmanlıklar bu kavramsal duyarlık yaşanarak değerlendirildiğinde ne
kimse kimseye o danışmanlık benim işim diyebilir ne de bir Lisans temelli yapılan danışmanlık
bir başka yaratıcı danışmanlığın alanına girme cesaretini gösterebilir. Lisans temelli
danışmanlıklar birbirlerinden ayrı boyutlarda ama gerektiğinde işbirliği içinde danışanın,
başvuranın ya da bireyin sorunlarını en iyi biçimde çözebilirler.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere sosyal danışmanlık sosyal çalışmacının yapacağı bir
danışmanlıktır ve lisans öğrenimi tamamlama ister. Çünkü bütün dünyada ancak lisans
düzeyinde öğrenim görenler o lisans alanıyla ilgili olarak;
a)

Sorun çözme ve

b)

Çözümle ilgili son kararı verme yetkilerine sahip olabilir.

Madde bağımlılığının yayılmaması için, gençlerin bu bağımlılığa karşı korunması için
onları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek üzere sosyal danışmanlık kapsamında madde, bağımlılık
ve madde bağımlılığı danışmanlığı önleyici bir danışmanlıktır. Bu konunda Avrupa’da gerek
hastanelerin, gerek kamudaki sosyal dairelerin ve gerekse sivil toplum örgütleri eliyle verilen
danışmanlık hizmetleri çok yaygındır. Bağımlılık öncesi danışmanlıktır bu ve koruyucu
danışmanlık denebilir.
Bir de, bağımlıların danışma gereksinimini karşılayan danışmanlık birimleri vardır.
Düşüncelerini ailesiyle bile paylaşamayan, kimselere söyleyemeyeceği sırları olan, sorunları
üzerine doğrudan bilgi sahibi olmak isteyen bağımlılar ile kararsızlık içinde olup da bir destek
arayan bağımlılar sosyal danışma bürolarına gidip dertlerini paylaşma, çözümler arama
gereksinimi duyabilirler. Bunlar için de donanımlı yetişmiş meslek elemanlarından oluşmuş
sosyal danışma büroları vardır. Öncelikle yataklı ya da ayakta tedavi veren hastaneleri
bakımevleri, bakanlık birimleri ile STÖ kuruluşları bu kişilere de hizmet verirler.
Bir arkadaş grubunda bir tek hap alıp da uyuşturucu ya da ilaç bağımlısı olurum
korkusuna kapılmış bir genç; gebe olduğu için bağımlılık yapan bir ilacı iyi bir niyetle, bir
hastalık maksadıyla aldığı için paniğe kapılmış genç kadın; bağımlılığını atlatmış, evlenmiş,
ancak, gebe kalırsa çocuğunun bağımlı olma riskini işin uzmanına sormayı düşünen bir anne
adayı; bir partide alkolle beraber bir uyarıcı ilaç aldığı için bağımlı olup olmayacağı
konusunda aydınlanmak isteyen bir üniversite öğrencisi; kimseyle paylaşmak istemediği gizli
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sorularının yanıtlarını arayan bir bağımlı; bir ilacı belli bir süre düzenli aldığı için bağımlı olup
olmayacağını sormak isteyen bir kadın; sevdiği ve evlenmek istediği bir kişinin daha önce
bağımlı olmasından ötürü evlendiklerine çocuklarının özürlü doğmasından korkan bir gençkız;
belirli aralarla, sürekli alkol aldığı için alkolik olup olmadığını sorgulayan bir genç; anne ve
babasının alkolik olduğunu, bunun kendisi için tehlike yaratıp yaratmayacağını öğrenmek isteyen
biri ve buna benzer birçok soru sahibi sosyal danışmanlık bürolarına giderek kendileri için hem
çok yararlı, hem yaşamsal önemde ve hem de rahatlatıcı olabilecek doğru yanıtları isteyebilirler.
Burada belirtilen danışmanlıkları bilgilendirici danışmanlık değil, yaratıcı danışmanlıktır.
Bu nedenle lisansiyer meslek elemanlarının, bunların arasında sosyal çalışmacıların yapması
gereken danışmanlıktır.
Ayrıca, bağımlılık konusunda sosyal danışma veren kuruluşlardaki deneyimli sosyal
çalışmacılar, psikologlar, hekimler talep üzerine ilk ve ortaokullardan davet alarak gidip
öğrenciler tarafından yetkin ağızlardan doğru bilgilerin alınmasını sağlayabilirler. Bu eğitimleri
okullarda görevli rehber öğretmenler planlayacak ve düzenleyecektir.
Ancak sosyal danışmanlık konusunda bilinmesi gereken en önemli gereklilik, hangi
meslekten ve hangi kişilik yapısında olursa olsun, danışma veren olarak danışana, örneğin,
uyuşturucu bağımlılarına, alkoliklere, hastalara, danışma alan herkese, ilgili bir tutum içinde,
saygılı, yansız, önyargısız, eşitlikçi ve ayrıca, onların daha önceki tutum ve yaşam biçimlerine
saygılı bir biçimde yaklaşılmasıdır. Danışma ve görüşmeler bu anlayışla yapılmalıdır. Yoksa
verimli bir sonuç alınamayacaktır. Danışma sırasında, küçümseyici, dışlayıcı, yargılayıcı,
eleştirel, itici, küçültücü görünüm sergilemekten kesinlikle kaçınılmalıdır.
Sonuç olarak, madde bağımlılığı alanında sosyal çalışmacının madde bağımlılığı riski
altında olanlara ya da madde bağımlısına yapacağı sosyal danışmanlık onun istenen hedefe
doğru kanatlanmasını sağlayacak bir danışmanlıktır. Sadece bilgilerin verilip danışanın yollandığı
bir danışmanlık değildir. Hem onu suçlamadan ve öğüt vermeden, hem yönlendirme hedefini
ortaya koymadan yapılacak bir danışmanlıktır. Yönlendirme hedefinin sosyal çalışmacıda saklı
kalacağı ve ama süreç içinde danışanın düşüncelerinde yansıyacağı bir danışmanlıktır.
(Bağımlılık konusunda sadece bilgi almak için gelenler bu kapsamda görülmemelidir.)

8.3. Sosyal Eğitim
Madde bağımlılarıyla çalışırken sosyal çalışmacının kullanacağı en etkili yöntemlerden biri
de sosyal eğitimdir (social pedagogy (İng.); Sozialpädagogik, f (Alm.). Başlangıç olarak
İskandinav ülkelerine tarihlenen, oradan Almanya ve diğer ülkelere giren ve yayılan sosyal
eğitim bugüne değin ne kavram, ne kuram ne de uygulama olarak Türkiye’ye girememiştir.
Çünkü Türkiye sosyal çalışma bilgisini (ve kuramını) zamanında sadece ABD’den almıştır ve
sosyal eğitim ABD kökenli bir yaklaşım değildir.
Sosyal eğitim başvuranın,
-

Bireyin, çevresi içinde sosyal düzenini tekrar kazanabilmesi,

-

Sosyal kopukluklarının ve sosyal boyuttaki eksikliklerinin giderilmesi,
231

-

Sosyal yaşamla iletişiminin sağlıklılaştırılması,

-

Kendisiyle başa çıkabilmesi,

-

İç ve dış dengelerini daha kolay kurabilmesi,

Başvuranın sosyal denge, düzen ve verimliliğe ulaşabilmesi ya da yeniden
ulaşabilmesi için sosyal çalışmacı ya da sosyal eğitimci tarafından kendisine verilen çok özel bir
eğitimdir. Çok özel bir eğitimdir, çünkü, elbette genel eğitim kavramı altında bir kavramdır,
ancak,
a)

Örgün eğitim,

b)

Yaygın eğitim,

c)

Halk eğitimi,

d)

Meslek eğitimi…

değildir. Sosyal bir eğitimdir. Yukarıdaki dört eğitim ile sosyal eğitimi uygulayacak
meslek elemanları arasında ciddi boyutta disiplin ve eğitim öğretim farkı bulunmaktadır. Çok
büyük özellik ve nitelik farkı vardır aralarında.
Almanya’da sosyal eğitim sosyal çalışmanın bir dalı, bir başka adı, değişik bir sürümüdür.
1999 yılında İtalya’nın Bolonya kentinde ortak Avrupa yükseköğrenim alanı yaratılması
amacıyla toplanan Avrupa Birliği ülkeleri Eğitim Bakanları tarafından başlatılan Avrupa
yükseköğretiminde ortak standartlar oluşturulması çalışmaları arasında Almanya’da aynı meslek
elemanını yetiştiren ve birkısmının adı “sosyal çalışma”, birkısmının “sosyal eğitim”, birkaçının
“sosyal çalışma ve sosyal eğitim bölümü” olan okulların adlarının ortaklaştırılmasına gidilmiştir.
Bu ortaklaştırma okul ya da bölüm adının ortaklaştırılması değil, oradan yetişecek meslek
elemanının meslek adının ortaklaştırılmasıdır. Bu kapsamda meslek adları olan sosyal çalışma
ve sosyal eğitimi bir ad altında, çoğul “sosyal çalışmalar” kavramı altında birleştirilmiştir.
Almanya geleneğinde yeri olan sosyal eğitim şimdi bir sosyal çalışma yöntemi olarak varlığını
sürdürmektedir. Sosyal çalışma yardım, sosyal eğitim eğitim temelli sosyal çalışmaların
meslekleridir.
Sosyal eğitim, sosyal eğitimci (Sozialpädagoge), yani bugünün kavramıyla sosyal
çalışmacı tarafından verilebilir. Örgün eğitim için öğrenim görmüş meslek elemanları sosyal
eğitim verme donanımına sahip değilllerdir. Bunu öğrenmemektedirler de… Bolonya
sürecinden sonra bugün, öğrenimde her iki boyutun yükseköğrenimde bütünleştirilerek sosyal
çalışmacı tarafından başvurana verilmesi disipliner bir çerçeveye alınmıştır.
Sosyal eğitim bir derslikte verilen bir eğitim değildir. Her yer sosyal çalışmacı için
sosyal eğitim alanıdır. Ev, okul bahçesi, sokak, çocuk bahçesi, kreş, alışveriş ortamı, hastane
bahçesi, deniz kenarı, dere kenarı, yüzme havuzu, park, piknik… aklınıza neresi gelirse her yer
sosyal eğitim alanıdır. Sosyal eğitim veren çalışmacının dersliği, masası, kürsüsü yoktur.
Verdiği derslerin kitabı, ders malzemesi, sınavı yoktur. Belirli bir başlama ve son saati yoktur.
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Sosyal çalışmacı ile sorun sahibi arasında içtenlikli bir sevgiye dayalı güven ilişkisi ile etkili bir
iletişim gereklidir.
Sosyal iletişimi eksik, zayıf, yetersiz her insana sosyal eğitim verilmelidir. Buna sosyal
çalışmacı karar verir ve kişiye özel planlamasını yapar. Evden çıkmayan bir engelliyi alır parka
götürür, içedönük bir genci alışverişe götürür, onunla alışveriş yapar. Onun satıcıya parayı
vermesini sağlar… Ruhsal çökkünlük içindeki bireyle ya da birkaç kişiyle sinemaya gider,
bahçe çalışmaları yapar. Sokak şenliklerine birlikte giderler, insanlarla birlikte iletişim kurarlar.
Sosyal çalışmacı davranışlarıyla başvuran için örnek olur, model olur. Kendisinin gündelik
davranışlarının başvuran tarafından taklit edilmesi için ortam ve duygudurum hazırlar. Taklit
tekrara uzanır ve başvuranda yeni davranışlar yaratılmış olur. Bu zaman ister. Bu davranış
değişikliği sağlanırken başvurana öğüt verilmez, sözel ve düzenli eğitim verme, anlatma
ilişkisine girilmez. Sosyal eğitim yaşanır ve yaşanarak aktarılması sağlanır.
Sosyal eğitim yoluyla başvuranda geliştirilmesi istenen beceriler arasında diğer
söylediklerimize ek olarak,
-

Günün programını yapma becerisi,

-

Arkadaşlarıyla iletişim kurma becerisi,

-

Yeni arkadaş çevresi geliştirme becerisi,

-

Topluma girme ve sosyal ilişkiler kurma becerisi sayılabilir.

Sosyal eğitimi planlı bir eğitim değildir. Düzenli bir eğitim değildir. Sosyal çalışmacının
kendi meslekî çalışması yönünde yaptığı planı kuşkusuz vardır, ancak bu sosyal eğitimin planlı
bir eğitim olmasından farklı bir plandır.
Bu eğitim kendiliğindendir. Düzenini, içeriğini başvuran belirler. Onun istediği yönde,
istedikleri konularda ve istediği süre içinde sosyal çalışmacı tarafından verilir.
Sosyal eğitim örgün eğitimde olduğu gibi belirli zaman aralıklarıyla, günün belli
zamanlarıyla sınırlanmaz. Günün her saatinde ve her yerde, her ortamda yapılabilir. Bunun için
yardımcı gereç olarak kitap yoktur; belirli bir mekân yoktur. Tersine, sokakta, örneğin, bir sinema
gişesinde, pazar yerinde, stadyuma girerken sosyal eğitim verilebilir.
Zekâ sınırlılığı olan, sosyal fobisi olan, uzun süreli madde bağımlılığının tıbbi tedavi
aşamasını tamamlamış, bu geçen süre içinde sosyal iletişim ve etkileşimleri kesilmiş, zarar
görmüş başvuranlar sosyal eğitime alınır ve bu sorunlarını anlatma yoluyla öğreterek değil,
yaşayarak ve yaşatarak öğretme yoluyla kendi güç ve iradeleriyle aşmaları ortamı ve olanağı
sağlanır. Gündelik sosyal ilişkileri gereksinim sahibinin birlikte yaparak ve yaşayarak becermesi
beklenir.
Unutkanlıkları ilerlemiş, sokağa çıkma cesaretleri azalmış yaşlılarla yapılacak sosyal
eğitim onların toplum içinde tekrar etkinleştirilmelerini, dolayısıyla özgüvenlerini
geliştirmelerini sağlar. Bedensel sağlıklarını canlandırır.
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Madde bağımlılığı konusunda, sosyal çalışmacılar,
-

Giriş basamaklarında (risk altında) bulunanlarla,

-

Bağımlılıktan çıkma iradesi gösterenlere

sosyal eğitim modeliyle yaklaşırlarsa başarılı bir sosyal rehabilitasyon yapmış olurlar. Sosyal
eğitim sosyal tedaviden çok sosyal rehabilitasyon ve sosyal bakım aracıdır çünkü. Daha net
söyleyişle, sosyal çalışmacı madde bağımlısının tedavi sırasında sosyal çalışma, tedavi öncesi
ve sonrasında sosyal eğitim yapar.
Sosyal eğitim bağımlılıktan kurtuluşun nekahet döneminde etkili olacaktır. Sosyal eğitim,
-

Başvurana bireysel olarak yapılacağı gibi,

-

Küçük gruplarla da başarılı olarak yapılabilir.

Bu farklı yapılara verilen sosyal eğitimin duruma göre farklı yöntem ve teknikleri
kullanması doğaldır. Bireyle yapılan sosyal eğitim ikili ve gerektikçe çevredeki aktörlerle sayısı
fazlalaşan ve ama temelde sosyal çalışmacı ve başvuran arasında temel etkileşim ögeleri
olarak ikili iletişim sağlar. Öncelikle bu gerekliyse bu yapılmalıdır. Grupla yapılan sosyal
eğitim bireye daha yoğun iletişim sağlar. Öncelikle bu gerekliyse bu yapılmalıdır.
Sosyal eğitim başvuranda gündelik yaşama uyum yönünde davranış değişimi yaratmak
amacıyla gündelik yaşamına müdahil olarak eşlik etmektir. Ona yeni ve düzenli bir gündelik
yaşam kazandırmaktır. Yeni düzenli yaşama yolları açmaktır. Doğruya giden yönde başvurana
örnek olmaktır. Başvuranda yeni ve düzgün yaşamaya cesaret ve alışkanlık kazandırmaktır.
Onun topluma yakınlaşmasına, barışmasına katalizör olmaktır. Toplumla anlaşmasında
tıkanıklık yaratan engelleri onunla birlikte, onun yanında aşmasına destek sağlamaktır.
Sosyal çalışmacı;
1.
Kendisine program yapma gücünde olan başvurana sorarak ya da kendisiyle
görüşmeler yaparak o günkü ya da yarınki gerçekleştirecekleri programı onunla birlikte yapar,
geliştirir ve yürütür.
2.
Kendisine program yapma yetisi olmayan başvuran için o gün yapılabilecek en
uygun programı kendisiyle görüş alışverişi yaparak sosyal çalışmacı yapar. Bunu kendisiyle
herşeye karşın konuşarak ve anlatarak yapar. Ve başvuranı yaptığı programa onun hevesini de bu
yönde geliştirecek tekniklerle katar.
Böylelikle başvuranın durumuna göre
a)
ya birlikte program yapma becerisi gelişir. Bunun yanında iletişim, söze katılma,
birlikte düşünme ve program geliştirme becerisi ve özgüveni gelişir.
b)
ya da bir programa katma yoluyla cesaretle bir başkasıyla bir programa katılma ve
bir başkasının (sosyal çalışmacının) yanında kendini gerçekleştirme özgüveni ve davranışı gelişir.
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Sosyal eğitim öğretmenin yapacağı bir şey değildir. Hizmeti verende farklı bir disiplin
anlayışı, farklı bir yaklaşım ve farklı bir sabır ile farklı bir davranış ve iletişim modeli olmasını
gerekli kılar. Öğretmen örgün ya da kalıplı bir öğretimi öğrenmiştir. Aldığı disiplin ve anlayışı o
yönde biçimlenmiştir. Öğretmen anlatarak öğretmeye kalkabilir. Olmaz. Öğretmen başvuranı
belirli bir biçime (formata) sokmaya kalkabilir; olmaz. Sabrı öğretmen sabrı kadardır; olmaz.
Öğretmen sınırsız ya da uzun süreli zaman ayıracak bir eğitim alamamıştır. Onun eğitim ve
öğretimde biçimlendirildiği süre sınırlıdır. Öğretmene “öğrenci” ile çalışmak için
yetiştirilmiştir. Sosyal çalışmacı “danışan” ile. Bu iki kategorinin özellikleri tamamen farklıdır.
Sosyal çalışmacı danışan ile evden sabah çıkar akşam girebilir. Aldığı disiplinin eğitiminde
böyle biçimlendirilir sosyal çalışmacı. Sosyal çalışmacının sosyal eğitiminde düzenli aralarla zil
çalmaz. Zil sesi sosyal çalışmacının ya da sosyal eğitimcinin içinde, danışanın durumuna ve
konumuna bağlı olarak çalar; verdiği karara bağlıdır.
Sosyal eğitime gereksinim duyduğu belirlenen madde bağımlısı sosyal çalışmacının
kendisiyle olabildiği denli çok zaman vererek birlikte gündelik program yapma ve
gerçekleştirmeleriyle sağlıklı sosyal yaşama ulaşmaya çalışır.

235

Uygulama Soruları
1)
toplayınız.

Sosyal çalışma için sosyal danışmanlık üzerine çeşitli kaynaklardan bilgiler

2)
Sosyal danışmada destek mesleklerinin, yani önlisans mesleklerinin sosyal
çalışmaya sosyal dasnışmanlıkta verebilecekleri katkı nasıl olabilir? Birlikte düşünelim.
3)
Aynı soruları sosyal eğitim konusunda da ele alarak yanıtlamalı ve düşünce
geliştirmeliyiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal çalışmanının kullandığı sosyal danışmanlık ile sosyal eğitim
yöntemlerinin neler olduğunu öğrendik. Madde bağımlılığı alanında bu yöntemlerin neler
yapabileceği üzerinde örnekler verdik. Bu örnekler geliştirilebilir. Bu örnekler sadece yazarak
gelişmez. Uygulama yapılarak, uygulamanın zenginleşmesiyle ve yapılan bu uygulamaların
yazıya geçirilmesiyle zaman içinde gelişecektir.
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Bölüm Soruları
1) Bir meslek uygulama işlemi ve eylemidir. Bir meslek kendisini varkılan ve işlerli
kılan …………………. ile varolur ve başarılı olur.
2) Mesleklerin yöntemleri nasıl gelişir?
a) Uygulandığı kültüre uygun olarak meslek uygulamalarıyla
b) Bilimcilerin yazdıkları kitaplarla
c) Siyasal erkin yönlendirmesiyle
d) Rastlantılarla
3) İki sayıltı; iki cümle: (a) Mesleksiz yöntem olamaz, ancak, yöntemsiz meslek
olabilir. (b) Mesleksiz yöntem olabilir, ancak, yöntemsiz meslek olamaz. Hangisi doğrudur?
a) (a) şıkkı doğrudur.
b) (b) şıkkı doğrudur.
4) Aynı yöntemin farklı alanlarda ve koşullarda kullanılmasıyla aynı yöntem içinde
farklı teknik ve taktikler kullanılabilir mi?
a) Evet
b) Hayır
5) Uygulamalar göstermektedir ki bağımlılar içinden kendi istekleriyle bağımlılıktan
kurtulma iradesini gösterebilenlerin sayısı;
a) Araştırma yapılamadığı için bilinememektedir.
b) Çok düşüktür.
c) Oldukça yüksektir.
d) Yüzde elli elli aynıdır..
6) Madde bağımlısı olanlar için tedaviyi istemek ve buna hazır olmak çok zor bir
karardır.
a) Bu abartma bir yargıdır.
b) Çoğu madde bağımlıları bunu ister.
c) Doğrudur. Bunu isteyenlerin oranı % 1 ile % 1,5 arasındadır.
d) Zordur ama bunu zorlaştıran bağımlının çevresidir.
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7) Aşağıdakilerden hangisi birincil yöntemler arasında değildir?
a) Bireyle çalışma
b) Grupla çalışması
c) Toplulukla çalışma
d) Sosyal danışma
8) Aşağıdakilerden hangisi ikincil yöntemler arasında değildir?
a) Olgu yönetimi
b) Sosyal eylem
c) Aileyle çalışma
d) Sosyal eğitim
9) Aşağıda adları verilen danışma çeşitlerinden hangisi en derinlemesine, karmaşık ve
uzun sürelidir?
a) Öğrenim gerektirmeyen danışma
b) Çerçeveli danışma
c) Lisans temelli danışma
d) Anlık danışma
10) Aşağıdaki eğitimlerden hangisi sosyal çalışmacının çalışma alanına giren bir
eğitimdir?
a) Örgün eğitim
b) Yaygın eğitim
c) Meslek eğitimi
d) Sosyal eğitim

Cevaplar
1) meslek yöntemleri, 2) a , 3) b , 4) a , 5) b , 6) c , 7) d, 8) c , 9) c , 10) d
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9. SOSYAL ÇALIŞMA MESLEĞİNİN MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI
KULLANDIĞI MESLEK YÖNTEMLERİ 2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Sosyal kılavuzluk



Bireyle çalışma



Toplulukla çalışma nedir, ne amaca hizmet eder ve nasıl uygulanır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal kılavuzluk nedir?

2)

Bireyle çalışma nedir?

3)

Toplulukla çalışma nedir?

4)

Bu yöntemlerin anlamları ve önemleri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Solda yeralan üç
konuyu öğrenmek
sosyal çalışma
mesleğinin üç önemli
yöntemini öğrenmek
demektir. Bu
kazançtır.

Kazanım önce okuyarak sağlanır.
Ancak bu yetmez. Farklı
kaynakları karıştırmak; yaşam
uygulamalarınızla karşılaştırarak
uygulama yapıyor gibi düşünmek
ve birşeyler yapmak; sonra bunu
kitap bilgilerinizle yüzleştirmek;
arkadaşlarınızla bu yöntemlerden
birini uyguluyormuşçasına
sohbet etmek ve tartışmak, yani
bir çeşit, yöntem oyunu yaparak
bu yöntemleri oyun içinde
kullanmak. Kazanımlar böyle
geliştirilebilecektir.

Sosyal kılavuzluk
Bireyle çalışma

Toplulukla çalışma
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Anahtar Kavramlar
•

Kılavuz

•

Rehber

•

Sosyal kılavuz

•

Birey

•

Kişi

•

Bireyle çalışma

•

Topluluk

•

Toplum

•

Toplulukla çalışma
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Giriş
Sevgili öğrenciler. Bir önceki bölümde sosyal çalışma mesleğinin iki yöntemini öğrendiniz.
Bu bölümde üç yöntem daha tanıyacaksınız. Sosyal kılavuzluk, bireyle çalışma, toplulukla çalışma.
Böylece mesleği tanımda daha zenginleşiyorsunuz. Mesleği tanımaya daha da yaklaşıyorsunuz.
Diğer bölümlerde devamı gelecek. Başarılar dilerim.
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9.1. Sosyal Kılavuzluk
Kılavuz yol gösterici demektir. Bir kişinin ya da grubun ya da takımın hedeflediği
noktaya gitmesi için kendisine yol gösteren kişidir. Kılavuzluk bir sürekli ve para getirici bir iş
olursa meslek olur. Kılavuz Türkçedir. Arapça kökenli karşılığı rehberdir. Turizm şirketlerinde
çalışanlara turist rehberi denir. Dolayısıyla turist rehberliği bir meslektir.
Belirli konularda bilgi veren, okuyucuya yol gösteren kitapçıklara da rehber ya da kılavuz
denir. Öğrenciler için Öğrenci Kılavuzu adlı kitaplar basılır. Kılavuz gemisi, kılavuz kaptan
gibi terimleri bilirsiniz.
Bu somut anlamların dışında, bir de, bireyleri, kişilik, donanım, bilgi, yetenek ve
isteklerine uygun olarak onların istedikleri konularda çözümlere ve yeni yollara sevketmek için
kendisine yardımcı olmak da kılavuzluktur. Bir çocuğun, gencin kişisel gelişimi, kişilik gelişimi,
eğitim süreçlerinin netleşmesi, topluma uyum sağlaması yönünde yapılan yolgöstericilikler de
kılavuzluktur. Bu yönde diğer sosyal mesleklerle birlikte sorumluluk taşıyan mesleklerden biri de
sosyal çalışmadır. Ancak, meslekî çerçevede yapılan kılavuzluklar mesleğin rolüne uygun
kavramlaştırılmalıdır, ki diğer mesleklerin kendi çerçevelerinde yaptıkları benzer işlerle
karıştırılmasın. Bu nedenle sosyal çalışmanın yapacağı kılavuzluğa sosyal kılavuzluk demek
doğru olacaktır. Bu çerçevede yapılması gereken sosyal kılavuzluk sosyal çalışma disiplini
içinde sosyal çalışmacının görevleri arasındadır.
Topluma ve sosyal çevreye uyum konusunda çeşitli sıkıntılar yaşayan insanların sosyal
kılavuzluğa gereksinimleri vardır.
Ailesi içine yaşayan çocukların kreş ya da anaokulu aşamasında geldiğinde ailesi dışındaki
bir dünyayı tanımaları, alışmaları ve uyum sağlamaları için sosyal kılavuzluğa gereksinimleri
vardır.
Üniversite aşamasına gelen lise öğrencilerinin ve Doğu’nun çok farklı ortamlarından gelip
de üniversite diye yepyeni bir dünyaya başlayan gençlerin sosyal kılavuzluğa gereksinimleri
olacaktır.
Uzun süre cezaevinde yatmış bir insanın, bu süreçte aile ilişkileri bozulmuş ya da
kesintiye uğramış, meslekî becerisi gerilemiş, eski arkadaşlarını ve dünyaya karşı rahatlık ve
güven duygusunu yitirmiş, toplumdan soyutlanmış olabilir. Cezaevinden çıktıktan sonra,
topluma uzun yıllar sonra yeniden çıkacağı için yeni arkadaş çevresi oluşturmak, yeni meslek
ortamını yaratmak zorunda olan, ailesiyle yeniden ve baştan güzel ilişkiler kuracak olan
hükümlünün sosyal kılavuzluğa gereksinimi vardır.
Benzer bir durum olarak, uzun zaman hastanede yatmış, sağlığı yara almış, bu süreçte
ailesine bakamadığı için, çocuklarıyla zaman geçiremediği için, işini yitirdiği için çeşitli
sıkıntılar yaşayan nekahet dönemindeki hastanın sosyal kılavuzluğa gereksinimi vardır.
Bunun gibi, uzun yıllar çalıştıktan sonra işsiz kalmış, ailesi karşısında boynu bükük kalmış,
bu durumun depresyona ittiği ya da saldırganlaştırdığı, bozulan sosyal ilişkileri nedeniyle daha
fazla toplumsal uyum sorunları yaşayan, iş bulması giderek güçleşen; belki dilenciliğe başlayan,
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işsiz kaldığı günden beri ailesiyle ilişkileri bozulmuş kişinin sosyal kılavuzluğa gereksinimi
vardır.
Uzun yıllar yoğun ve düzenli çalışma yıllarından sonra emekli olmuş, boşluğa düşmüş,
yıllardır yaptığı işin dışında iş bilmemiş, kahvehane bilmez, evden çıkamayan bir emeklinin
sosyal kılavuzluğa gereksinimi vardır.
Yabancı bir ülkeye can korkusu nedeniyle sığınan, orada yolsuz, yordamsız, parasız, işsiz,
dilsiz kalan kişinin / ailenin sosyal kılavuzluğa gereksinimi vardır.
Bağımlılığa iten bir çevreye girmiş, henüz bağımlılık aşamasına gelmeden durumu
farkedilmiş ve kendi de farketmiş, ama yaşı gereği psikolojik nedenlerle o arkadaş çevresinden
çıkamayan gencin bir sosyal çalışmacı müdahalesiyle o ortamın dışına çekilmesi, o ilişkilerden
kurtarılması için sosyal kılavuzluğa gereksinimi vardır.
Bağımlılığı yaratan çevrenin dışına çıkmış da olsa, ailesi ile yaşıyor da olsa
bağımlılıktan kurtulamayan bir insanın bağımlılıktan kurtulması, kurtarılması ve bu sürenin
kısaltılması için sosyal kılavuzluğa gereksinimi vardır.
Araştırmalar, bağımlıların arasında bağımlılıktan kurtarılma iradesi gösterebilenlerin
oranının %1,5 olduğunu gösterirken (Hürriyet, 2004). geriye kalan % 98,5 bağımlının,
kurtarılmaları yönünde irade kazandırılması için başka yöntemlerle birlikte sosyal kılavuzluğa
gereksinimi vardır.
Bunun gibi örnekler arttırılabilir. Sosyal kılavuzluk yapan sosyal çalışmacı, kişiyi
topluma kazandırmak, ailesiyle ilişkilerinin düzelmesini ya da iş bulmasını sağlamak için ona,
yeni bir yaşam yolu çizebilmesini sağlamak için sosyal kılavuzluk görevini yerine getirecektir.
Sosyal kılavuzluk ile yakın gelişim alanına destek sağlanır. Çocuk, genç ya da yetişkin
insan sosyal kılavuzluk yakın güveni besler, yakın özgüveni destekler. Kısa evreli kestirme
sonuçlu işler sosyal kılavuzluk tekniğiyle tamamlanınca tamamıyla sonuca ulaşılmaz ama güven,
özgüven ve başarma duygusunun ilk adımları atılır. Diğer uygun tekniklerin de kullanılmasıyla
sosyal kılavuzlukla başlayan yakın gelişme sağlamlaşır, kalıcılaşır, süreklileşir.
Uzun evreli kılavuzluk yapılmaz. Doğru değildir. Çok uzun zaman sonrası için
gösterilecek hedef ya yaş grubuna, ya eğitim düzeyine, ya o kişinin perçinleşmiş hedeflerine göre
önemli bir yarar sağlamaz. Kimi zaman daha da ürkütücü ve caydırıcı olabilir. Kısa evreli
hedefler göstererek uzun evreli hedefleri belirli zaman sonra daha kolay benimsemesi
sağlanabilir. Bu aşamaya ulaşmak sosyal çalışmacı için uzun zaman ve büyük sabır ister.
Sosyal kılavuzluğu sosyal çalışmacı yapar, ancak gene sosyal boyutuyla bu kılavuzluk
akran tarafından yapılırsa daha da etkili olur. Akranın etkisi, çocuk için yetişkinin etkisinden
daha güçlü ve kalıcıdır.
Akran kılavuzluğunun bir sosyal çalışmacının denetiminde yapılması önemlidir. Sosyal
çalışmacı akran kılavuzluğunda kılavuzluk yapan kişiye değil akran kılavuzla daha çok bağlantı
kuracak, bir bakıma ona kılavuzluğa hazırlayacaktır. İzleyecektir, denetleyecektir.
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Sosyal kılavuzluk için mesleki rol resmidir ve nettir. Farkettirmemeye, gizlemeye gerek
yoktur; yanlış da olur. Sosyal çalışmacı bu iş için görevli olduğunu, kendisine doğru yolun
ya da davranışın gösterilmesi için gayret ettiğini başvuranına açıkça söylemelidir.
Sosyal kılavuzluk için, aynı sosyal eğitimde söylediğimiz gibi mesai, zaman, mekân söz
konusu değildir. Sosyal çalışmacı başvuranıyla ya da sorun sahibiyle gereken her zaman
diliminde bir arada olur. Kuşkusuz bu önceden planlanmalı ve programlanmalıdır. Ani
baskınlarla sorun sahibinin yanına gidilmez. Programlı gidilir. Ancak sorun sahibi gereksinim
duyduğu ve sosyal kılavuzunu (sosyal çalışmacıyı) yanında görmek istediğine dair, örneğin,
telefon ettiği zaman, belki bu ricaya derhal uymak da doğru değildir, ancak, telefon
görüşmesinden sonra bu gereklilik anlayışla karşılandığında ve kişi o andaki sorun ile ilgili
olarak telefonda bir çözüm bulunamıyorsa derhal yanına gidilmelidir. Sosyal çalışmacının
daraldığı her zaman yanında olduğunu bilen sorun sahibi kendisini her zaman daha rahat
hissedecek ve sorunlarını daha kolay aşabilecektir.
Sosyal kılavuzluk sorun sahibine herşeyi bilen biri tarafından herşeyin doğrusunun,
kestirmesinin, iyisinin… gösterildiği bir iletişim değildir. Onun böyle görülmesi sosyal
kılavuzluğu bozar. Dolayısıyla sosyal çalışmacı bu yöntemi uygularken başvuranına yapmasını
istediklerini öğüt verir gibi, talimat verir gibi aktarırsa doğru yapmış olmaz. Onunla sağlıklı ve
dengeli bir iletişim içinde, çoğu zaman ona sorarak, ne yapılması gerektiğini bu iletişim
sırasında onun tarafından bulunup söylenmesini sağlayarak yapılması en doğrusudur.
Bu da, sosyal çalışmacının, “Neymiş?”, “Nasıl yapacakmışız?”, “Düşün bakalım!”, “Ama
bunu düşünebilmelisin!” gibi başvuranını hedefe alan, ona – çocuk bile olsa - çocukmuş gibi
davranan iletişim biçiminden özellikle kaçınmalıdır. İletişimin doğal, kendiliğinden akışı içinde
doğrunun bazen bir taraf, bazen diğer tarafça bulunmasıyla uygulanması gibi bir kendiliğindenlik
ve doğallık içinde yürütülmesi sosyal kılavuzluk için en ideal olanıdır.
Kılavuzluğun, kendisiyle yakın çağrışım yapan güçvericilik arasındaki temel fark şudur:
Sosyal kılavuzluk, bu teknik kullanılmadan hiç yapılması düşünülmeyen, işler başarılır. Örneğin
bir alanda yeni bir bilgi ve deneyim kazanılır. Güçvericilik insanın yapabileceği, ama güçvericilik
tekniği kullanılmadan yapması zor ya da olanaksız olan işler yapılır. Örneğin, yüksek bir yerden
atlama, yüzmek için suya atlama, toplum önünde konuşma, kızlarla utanmadan konuşabilme
gibi…
Sosyal kılavuzlukta madde bağımlısı, denemeyi düşünmediği kurtuluş ortamlarına
alınabilir. Yepyeni çevrelerde yer yapması sağlanabilir. Bu kısa evreli olacaktır. Kısa başarılar
diğer tekniklerle desteklenirse uzun başarıların kapısını açabilir. Özellikle, zararlı maddelere
bağımlı duruma gelmiş bir kişinin, bu bataktan kurtulmak istemesi durumunda, arındırma
aşamasından sonra, kendisini iten, ya da kendisinin terkettiği eski topluluğuna, arkadaş çevresine
yeniden dönebilmesi için, ailesine kendisini yeniden sevdirebilmesi, içsel kabullerinin
sağlanabilmesi için sosyal kılavuzluk tekniğine başvurulmalıdır.
Sosyal kılavuzluk güçvericilik gibi özünde başvurana yönelik bir yöntem değil, onun
sağlıklı ilerlemesi için önünde görülen sosyal çevrelere yönelik bir çalışmadır da aynı zamanda.
Aynı, buzlu kuzey denizlerinde önünde buzkıranla arkadan gelen yolcu gemilerine yol açan
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kılavuz gemiler gibi…

9.2. Bireyle Çalışma
Bireyle çalışma sosyal çalışmacının sorun sahibi bireyle onun kişisel sorunlarının
çözümü yönünde birebir yaptığı sistemli, düzenli, ilkeli ve planlı programlı görüşmelerdir.
Bireyin kişisel, ancak sosyal çevre kaynaklı sorunları bireyle çalışma yönteminin sorun
temelidir. Bireyin dile getirdiği sorun/lar/dan kurtulması, onları aşması yönünde bir çözüm
hedefine uygun görüşmeler yapılır. Bireyle çalışma, kapalı ve düzenli bir ortamda, örneğin,
herkesin girip çıkmadığı, fazladan ikinci bir sandalyenin bile olmadığı, eşya kalabalığının
gözleri yormadığı, öteyandan, insana ıssızlık duygusu verecek kadar eşyasız; yalnızlık duygusu
verecek kadar büyük; öteyandan, sıkıştırılmışlık duygusu verecek kadar küçük olmayan, uygun bir
odada yapılır.
Sosyal çalışmacı kendisine başvuran sorun sahibiyle önceden birebir görüşmeler yapar.
Tanıma, tanışma ve güven uyandırma sürecinden sonra sorunun bir ölçüde kavranıldığı
anlaşılınca kullanılacak yöntem belirlenir. Bireyle çalışma yönteminin kullanılmasına karar
verilmişse bu yöntemle sosyal tedavi başlar. Ancak önceden, sorunun durumuna göre, aile
bireyleri ile tanışılmalı, gerekiyorsa aile çalışması, arkadaş çevresiyle tanışılmalı, onun öncelikli
olduğuna karar verilirse grup çalışması ile başlanılmalıdır. Bu çalışmalar arkadaş çevresini ya
da ailesini daha iyi tanımak için araç da olabilir; başvuranın grupla çalışma süreci içinde verdiği
tepkilere bakarak tedavi bu düzeyde de sürdürülebilir. Sonra bireyle çalışma başlayabilir.
Sosyal çalışmacı yürüteceği her yöntemi kayıt altında alır. Bu kayıt bireyle çalışmada özel
bir önemdedir. Bireyin her görüşme sonundaki gelişme kıpırtıları ve süreçleri her toplantı için kısa
kısa notlar olarak yazılır ki, belirli bir süreç sonunda ondaki gelişme izlenebilsin. İki nedenle
görüşmeler kayıt altında alınır:
1.
Aynı sosyal çalışmacı zaman içinde yaptığı birçok bireyle görüşme arasında o
olgudaki değişmeleri, gelişmelerin kimi ayrıntılarını unutabilir, farklı çözüm arayışlarına
girebilir. Birkaç yıl sonra açıp o kayıtlar okunarak o olguyla ilgili olarak yanlışlık yapma olasılığı
düşürülebilir.
2.
Sosyal çalışmacıda görev değişikliği olduğu zaman, o olguyla ilgili olarak daha
önce yapılmış çalışmaları ve bu çalışmaların sağladığı gelişmeleri yeni gelen sosyal çalışmacı
okuyup öğrenebilir.
3.
Görüşmelerin kaydını tutma, süreç içinde kayıtlar okundukça, gözden geçirildikçe
sosyal çalışmacının o olguyla ilgili olarak yeni teknikler kullanmasını, yeni çözümler üretmesini
de kolaylaştıracak; çalışmada düşünce üretme ve hareket yetisini (meleke) geliştirecektir.
Bu görüşme bilgileri, kendisiyle çalışılan olgunun sorun durumuna, sorunun derinliğine
ve karmaşıklığına, bireyle çalışma ile yapılan tedavinin ya da günlük görüşme süresinin
uzunluğuna kısalığına bakarak her görüşme için ayrı ayrı, önceden hazırlanmış görüşme formları
üzerine alınan kısa notlar olarak da kayıt edilebilir, her görüşme için düzenli mülakat raporları
da tutulabilir. Ayrıca mülakatların düzen içinde yapılabilmesi için yapılacak mülakatlar o
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bireyle ilgili olarak önceden yazılı olarak hazırlanmış olan Bireyle Çalışma Programında da
yeralmış olmalıdır. Çalışmaların düzenliliği ve kolay ulaşılabilirlik için, hazırlanmış olan program
ile mülakat raporları, varsa, o bireyle ilgili diğer kayıtlarıyla birlikte bir dosya içinde birarada
tutulur. (Kayıt tutma, görüşme, mülakat raporları konularında yararlanmak için, bakınız:
Tomanbay, 2016(1))
Öyle durumlar olur ki başvuran bireyle çalışmaya alınmadan grup çalışmasına alınmaz;
öyle sorunlar olur ki doğrudan grup çalışmasına alınabilir. Hangi çalışmaya alınacaksa bunun
belirlenebilmesi için önceden başvuranla yeterli görüşmeler yapılmalıdır. Bir başlangıç ve
tanıma görüşmeleri bireyle çalışma değildir.
Başvuran (uyuşturucu kullanan) bireyle öngörüşmeler yapılmadan hemen gruba
alınmamalıdır. Çünkü nasıl bir gruba alınması gerektiği, grup çalışmasına uygun ya da hazır
olup olmadığı bilinmeden başlatılan grup çalışmasında başarı yakalanamayabilir. Grup
çalışmasının özellikleri, kuralları anlatılmalıdır. Önceden hazırlanmalı, bu “çalışmalara”
özendirecek programlar ve konuşmalar yapılmalıdır. Çünkü, öyle olgular karşımıza gelebilir ki,
grup tedavisi anlamında yapılacak grup çalışmaları bireysel tedaviyi destekleyecek önemli bir
çalışma olarak belirlenebilir.
Bağımlının ailesiyle ilişkileri sosyal tedavi için en duyarlı konulardan biridir. Bireyle
çalışma yapmak için bağımlının ailesiyle görüşmek gerekebilir, çocuğu tersine etkileyebilecekleri
için görüşmek yanlış da olabilir. Sosyal çalışmacı bu tür konularda çok duyarlı karar almak
zorundadır.
Bireyle çalışmanın ne kadar süreceğini başvuranın sağlık durumu, bağımlılık aşaması,
istekliliği ve konuya hazırlığı belirler. Ancak görüşmeler sınırsız değildir. Süreyi sosyal çalışmacı
önce iradesiyle ve ama başvuranın durumunu izleyerek belirlemelidir. Ancak uygulamanın
yapılacağı zamanın süresini, uygulamada sıkça karşılaştığımız gibi, sosyal çalışmacının yoğun
iş programı içinde bu programa uygun olarak ayırabileceği zaman değildir. Eğer yeterli zamanı
ayıramıyorsa ya o işin sorumluluğunu üstlenmemeli ya da yöneticisi bu durumu anlayarak o işi
ona vermemelidir. Çünkü sosyal çalışmalarda uzun evrede alınabilecek bir sonuç zaman darlığı
yüzünden hızlı çalışılıp daha kısa sürede alınamaz.
Tedavi odaklı yapılan bireyle çalışmanın tamamlanmasıyla başvuranın grup çalışmasına
alınması tedavi sürecini sağlamlaştırır, tedavi içeriğini pekiştirir. Başvuran grup çalışmasına
özendirilmelidir, isteklendirilmelidir. Bunun için özel teknikleri kullanmalıdır sosyal çalışmacı.
Önce başvuran her yönüyle tanınmalı, bu süreç için de onun da kendisini tanıması
sağlanmalı, özgüveni ve iyi olacağına ilişkin özgüveni geliştirilmeli, topluluklarla barıştırılmalı,
kurtuluş iradesi pekiştirilmelidir. Bireyle çalışma sürecinde başvuranın zayıf ve güçlü yanları
ortaya çıkar, üzerinde çalışılır duruma gelir. Zayıf yanı için güçvericilik, güçlü yanları için
destekler gündeme gelir, sağlanır ve uygulanır. Bireyin kendisini, çevresini, kurtulma
olasılıklarını, kurtulması için kendisine destek olan araçları tanıması kurtulma sürecinin rayına
oturması demektir.
Bireyle çalışma ile başvuran, eğer böyle bir çalışma gerekiyorsa, bir yandan gruba ve
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grup çalışmasına hazırlanır. O gün kuruluşa gelmiş, o gün başvurmuş, ya da o gün polisin getirdiği
bir kişi hemen gruba alınamaz. Aynı “A” marka bir aracın içine “Z” marka aracın parçalarının
takılamayacağı gibi. Grup, tüm uyumsuzlukları, tartışmaları, grubu terketme girişimleri ve
terketmeleri ile birlikte düşünsek de, bütünleşmiş bir yapı olma durumundadır. O kişi için en
başta tanıma, tanışma ve tanıştırma çalışmaları yapmadan, hangisi gerekliyse, bireyle çalışma ya
da birey tedaviyi ya da tekil rehabilitasyon uygulamaları yapmadan hiçbir kişinin grup
çalışmasına alınmaması gerektiği bilinmelidir. Gruplardan istenen verim alınamıyorsa bu tür
hataların yapılmasındandır.
Bir başka önemli nokta da bireyle çalışma yapılan biriyle aynı zamanda grupla çalışma
yapılmaması gerektiğidir. Çünkü bir hastaya aynı anda iki farklı ilaç verilmez. Aynı anda iki
ayrı tedavi sağlıklı olmayacaktır. Bireyle çalışma ya da grupla çalışmanın başarıya ulaşması
için kendi bütünlükleri içinde tek olarak yapılmalıdır. Aynı kişi haftada bir gün bireyle çalışmaya,
diğer gün grupla çalışmaya katılırsa ikisinden birine uyumsuzluk sözkonusu olabilir. Grup
değerleri ve ilişkileri bireyle çalışmada etkili olursa kişiyi birey olarak değerlendirmek
zorlaşacak; tersi durumda da iki yöntemden birini daha yararlı görerek benimseyecek, diğerine
kendisini veremeyecektir. İki uygulama arasında ortaya çıkabilecek çelişkiler her iyi
uygulamayı da olumsuz etkileyebilir.
Bu iki uygulamanın birarada yapılmasının başvurana yarar sağlayacağı bir olgu olabilir
mi bilemiyorum, ancak, öyle bir durum olursa bunu da en iyi uygulamacı, yani sosyal çalışmacı
değerlendirecektir. Çünkü sosyal arenada öyle olmadık sosyal sorun sahipleri ile karşılaşabiliriz ki,
kurulu düzenlerin işlemediği, yeni kararların alınması gerektiği durumlar daima ortaya
çıkabilir.
Sosyal çalışmacı diğer tüm mesleklerde olduğu gibi en temel ilke olarak bireyle
çalışma yaparken başvuranla meslekî ilişki kuracaktır. Sosyal çalışmacı başvuranla kişisel ilişki
kurmaz, kişisel iletişime geçmez, onunla “kişisel çalışma” yapmaz; yapmamalıdır. Sosyal
çalışmacı başvuranla meslekî ilişki kurar. Onu meslek yöntem ve teknikleriyle meslek
müdahaleleriyle istendik yöne götürmeye çalıştığı bir birey olarak görür. Başvuran sosyal
çalışmacının arkadaşı değildir, bir yakını değildir. Sadece başvuranıdır.
Başvuranını önyargılarıyla, takıntılarıyla, saplantılarıyla olduğu gibi kabul eder. O genç
bile olsa, çocuk bile olsa karşısına oturtup öğüt vereceği bir özne değildir. Eksiklikleriyle
kabul edeceği bir “değer”dir. O insan kim olursa olsun değerlidir. Bu kabul değiştirmenin ilk
adımıdır.
Sosyal çalışmacı madde bağımlı adayı ya da bağımlısı ile çalışırken onun yaşadığı
gerilimi (stresi) azaltacak çevresel ve kişiye yönelik önlemleri alır. Çünkü, sosyal çalışmacı
muhatabı olan bireyin kişisel rahatsızlıklarıyla, gerilimiyle (stresiyle), sarsıntısıyla (travmasıyla),
bunları yaratan ya da yeni girilen çevresi arasında denge ögesidir. Eski çevre ile - değiştirilmiş
– yeni çevre arasındaki farkın, kişinin yaşadığı gerilimi, sarsıntıyı, insanlara karşı sarsılan
inançlarını yeniden kazanması için değerlendirilmesi ve yeniden kurgulanmasının aktörüdür. Bu
rolde olan sosyal çalışmacı, bağımlının arkadaşları arasına girer, onlarla grupla çalışma ya da
grup çalışması yapma ortamını araştırır. Ortamı bu yönde hazırlayabilirse bu uygulamaları
yapar. Grupla çalışma mı grup çalışması mı yapması gerektiği konusunda kararı bağımlı kişi
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ve çevresini iyice tanıdıktan sonra kendibaşına ya da çalışma arkadaşlarıyla değerlendirme
görüşmeleri sonrasında verir.
Bağımlılıktan alınan zevki doğal ya da hazırlanmış ortamlarda başka yollardan alabilmesi
için ortam hazırlar, ortama girer, ortamı etkiler ya da ortamı değiştirir. Kişinin duygu durumunu
dengeleyecek meslekî çalışmaları yapar. Onunla anlamlı uzunlukta bir süre birarada olmaya
çalışır. Onun gündelik yaşamına girer, onunla zaman geçirir, bu arada durumu çözümler ve
alınabilecek önlemleri geliştirir. Bu süreç içinde kişide irade güçlendirme amaçlı konuya uygun
birlikte oyunlar oynar ya da oynatır. İrade gücünü gösterdiği durumlarda ödüllendirir, başarısını
pekiştirecek etkinlikler düzenler, onun güçlükle başardığı başarı için gösterdiği eforu yakınında
yeralarak destekler.
Hatta başarı gösterdiği her aşamayı o düzeye uygun farklı bir ödüllendirmeyle
desteklemek başvuranın başarma gücünü arttıracaktır. Bu güç sadece bir ödül almakla sınırlı
değildir; kendisiyle sürekli ilgilenilmesinin, kendisine değer verilmesinin gösterilmesi de
demektir bu aynı zamanda.
Bunlar için sosyal çalışmacı haftada birkaç saat, günde birer saat gibi zaman
sınırlamasına kendisini bağlı görmez. Sosyal çalışmacının psikolog ve psikiyatrdan en belirgin
farkı bu olsa gerektir. Sosyal çalışmacı bağımlı adayı ya da bağımlı ile çalışırken diğer
mesleklerden çok daha uzun zaman verir. Örneğin, arada sırada onunla sinemaya gitmek,
birkaç haftada bir hatırını sormak değildir anlamlı olan. Onunla birlikte sosyal yaşamına katılır,
gündelik yaşamına girer. Ve bunu sudaki balık doğallığında yapar. Alacağı karara göre aynı
suda başvuranla bütünleşmişlik biçiminde de yapar; o durum uygun değilse aynı suda
karabalığın yanındaki alabalık farklılığını koruyarak yapar. Ama onunla aynı suya girer, aynı
suda yüzer. Bu açıklamadan, onunla madde kullansın, olumsuz ilişkilerine ortak olsun anlamı
çıkartılmamalıdır. Bu açıklama, sosyal çalışmacının karabalığı sağlıksız sulardan rahat soluk
alınıp verilebilecek sulara yavaş yavaş çekip almak biçiminde anlaşılmalıdır. Gerekiyorsa ve
zaman zaman başvuranıyla aynı ortamlara, aynı sulara girmek sosyal çalışmacının en belirgin
meslekî özelliklerinden biridir.
Bu yaklaşım başvuranın bulunduğu yerden başlamak ilkesiyle de özdeşleşir. Başvuranın
bulunduğu yeri bilmek, kavramak, anlamak sosyal çalışmacı için olmazsa olmaz önemindedir.
Onun bulunduğu yeri tek anlamla sınırlamak doğru olmaz. Başvuranın bulunduğu yer, onun;
-

Fizik çevresini,

-

Aile çevresini,

-

Sosyal çevresini,

-

İşyeri çevresini, ve bunlarla birlikte

-

Sağlık durumunu,

-

Eğitim durumunu,
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-

Kültürel durumunu,

-

Sosyal düzeyini,

Ekonomik düzeyini de anlatır. Başvuranın bulunduğu yer başvuranın dış ve iç
çevresini, dışsal ve içsel durumunu, düzey ve pozisyonu olmak üzere dörtbaşı bayındır bir tanıma
gerektiren bir ilkesel ifadedir.
Bu tanıma çevrelerinden birini ihmal etmek çalışmayı başarısızlığa sürükleyecektir.
Çünkü bağımlıyı en fazla etkileyen ya da az değerde ama uzun sürede etkili olabilecek
biçimde etkileyen bir ilişkinin gözden kaçırılması bağımlının o noktadan bağımlılık ilişkisini
sürdürebilme tehlikesini yaşatır. Bu durumda diğer çevre tanıma çalışmaları da anlamsızlaşır;
değerini yitirir. Tanıma çok boyutlu olmalıdır. Sosyal çalışmacının belki bu noktada işi zor
görülmektedir, ancak mesleğe güç veren ve zevkli tarafı da burasıdır aynı zamanda. Hiçbir
gediğin ihmal edilmeden hepsinin saptanması ve belirlenmesi meslekî bir sorumluluktur.
Durum ne olursa olsun, hangi durum, boyut ve konumda olursa olsun sosyal çalışmacı
başvurana hiçbir zaman yargılayıcı yaklaşamamalıdır. Onu anladığını gösteren bir yaklaşımın
sahibi olmalıdır. Onunla hedefleyici bir iletişimden uzak durmalıdır. Onu nasıl ki dışlayıcı
olmamalıdır, nasıl ki hedefleyici yaklaşmamalıdır, aynı titizlik içinde başvurana sosyal çalışmacı
kapsayıcı yaklaşmalıdır. Yani kişisel özellikleriyle, bireysel yoksulluk ya da varsıllığıyla ve
eksiklikleri ve sorunlarıyla kapsayabilmelidir. Kapsamanın dışında zaten, başvurana bütünsel
yaklaşmayı bilmelidir. Onu, yakın ve uzak, fiziksel ve sosyal tüm çevresi ile görebilmelidir.
Doğru değerlendirme için bu temeldir.
Sosyal çalışma için bir başka özellik başvuranı savunarak tedavi etmek, savunarak
rehabilite etmek, savunarak değiştirmektir. Sosyal çalışmacı başvuranını sürekli eleştirmez.
Hatta hiç eleştirmez. Başvuranın olumsuz söylem ve davranışlarını yeri geldiği zaman bir meslek
değerlendirmesi çerçevesinde elbette söyler. Ama değerlendirmesini kişileştirmez.
Sosyal çalışmacı başvuranını yöneltmez yönlendirir. Bu şu demektir. Ona sözel baskı
yaparak, zor kullanır görünerek ya da başka umar yokmuş gibi göstererek, sürekli ısrar ederek
ya da ısrarcı görünerek bir yöne çevirmeye çalışmaz. Onu birlikte yaşantı süreci içinde, bir
dip dalgasının suyun üzerindeki şilebi sessizce ve büyük bir sabırla ve belirgin süreyi gözönüne
alarak yönünü çevirdiği gibi doğruya doğru yönlenmesini sağlar. Bu, güçlü meslekî teknik,
sabır ve zaman ister.
Bu süreç sosyal çalışmacı için risk de taşıyabilir. Bu risk mesleğin yapısında ve
özelliğinde vardır. Sosyal çalışmacı meslek uygulamasında karşılaşabileceği riskleri bilir. İnsan
ve kişi olarak bu risklerden korkmak başkadır, meslek uygulamasını risklerden korkarak
uygulamaz noktada olmak başkadır. Bu riskleri bilerek meslek uygulamasını yapar. Bu anlatımın
ayrılmaz parçası doğabilecek risklere karşı koruyucu önlemleri almaktır. Risklere karşı gerekli
kişisel, kurumsal ve bilişsel ve bilişimsel önlemleri kurgular ve alır. Bunun için bağlı olduğu
kurumdan destek alır. Uyanık durur.
Ancak sosyal çalışmacı bilir ki bu tür riskleri doğuracak durumlara ne denli eşduyum ile,
ne denli yapmacıksız ve içtenlikle girerse kendisi için risk o denli düşük olacaktır. Ardıl hesaplı,
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içtenliksiz, dışardan denetçi tavrı ile başvuranın yanında olanlar için risk etmeni daha yüksektir.
Bunun için sosyal çalışmacı başvuranıyla ardniyetsiz, içten bir iletişim kurmak durumundadır.
Çünkü sosyal çalışmacı başvuranının dışında, onun üzerinde, ondan çok farklı biri
imgesi verecek bir tavır sergilememesi gereken bir meslek elemanıdır. Başvuranıyla
bütünleşmeye çalışma ve bütünleşme sosyal çalışma meslek uygulamasının bir başka önemli
özelliğidir.
Demek ki;
- Meslekî iletişim kurmak,
- Ortamına girmek,
- Ortamı değiştirmek,
a)

farklı ortama çekmek,

b)

varolan ortamı olabildiğince olumlu yönde değiştirme için çaba harcamak,

-

Doğru tavırlarla gündelik yaşamı içinde yeralmak, onunla aynı sularda yüzmek,

-

Çabalarını alkışlamak, ödüllendirmek,

-

Başvuranın bulunduğu yeri bilmek,

-

Başvuranın bulunduğu yerden başlamak,

-

Olguya göre anlamlı bir uzun süreyi başvuranla geçirmek,

-

Bu durumu benimsemek ve yaşamının bir parçası yapmak,

-

Yargılayıcı değil, anladığını gösteren “hedeflemeyici” iletişim kurmak,

-

Başvuranı savunarak değiştirmek,

-

Başvurana eleştirme yapmamak, değerlendirme yapmak,

-

Başvuranı yöneltmemek, yönlendirmek,

-

Bu meslekî ilişkide doğabilecek meslek risklerine hazır ve korunaklı olmak,

-

Riskten kaçmamak,

Bunun için başvurana karşı kesintisiz içtenlikli ve dürüst olmak gibi ilkeler hem
sosyal çalışmacının genel olarak başvuranıyla çalışmasının hem de madde bağımlısı gibi zor
bir alanda onunla çalışmasının başarısını sağlayacak ilkelerdir. Bu ilkeler birbirleriyle bağlantılı
bir bütünlük taşır.
Sosyal çalışmanın bireyle sosyal çalışma yöntemi kapsamında pek düşünülmeyen önemli
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bir nokta bu bölümün sonunda bir başlama noktası olarak düşünülmelidir. Özellikle madde
bağımlılığı yaşayan bireylerle çalışmanın başarısı için yapılacak ilk iş bağımlı bireyi
bulunduğu, bağımlı olduğu ortandan çıkarmak ve onunla ortamından çıkararak çalışmaktır.
Konu ile ilgili uzmanlaşan herkesin ortak fikridir bu. Onu bağımlı kılan ortam ve çevreden
kişiyi uzaklaştırmadan onu bağımlılıktan uzaklaştırmak hemen hemen olanaksızdır. Onu yeni bir
çevreye kazandırmak kurtarmanın başlangıcıdır. Kişiyi bağımlı yapan ortamdır, çevre
koşullarıdır; bu çevreye fizik çevre ve sosyal çevre ortaktır. Fizik ve sosyal çevrenin
değiştirilmesi sosyal çalışmacı için ilk eylem olmalıdır. Bu nasıl olmalıdır, hangi koşullarda
olmalıdır, bunun için varolan maddi ve manevi gereklilikler nasıl sağlanmalıdır, bunun için
gerekli kaynaklar nasıl sağlanmalıdır… bu soruların somut yanıtlarını ve gerekli kaynakları
kişiyi ortamından çıkartma kararını veren sosyal çalışmacı bulacaktır.
Bağımlı bağımlılığa sürüklendiği çevrenin dışına çekilmelidir. Kendisi de tedaviye
istekli gelmişse, ki bu istek olmadan tedavi başlamaz, bu işleme uyacaktır. Ancak onun dışarı
çekilmesi yeterli olmayacaktır. Ona, yeni ortamlar, yeni dünyalar yaratılamadığı sürece eski
alıştığı ortama dönmesi an meselesi olacaktır. Yani, sadece ortam değiştirmesi için ikna etmek
yeterli olmayacak, yeni ve onun için doyurucu ortamları hazırlamak da gerekecektir. Doyurucu
yeni çevrelerin yaratılması, bu süreç için sosyal çalışmacı bağımlının sürekli olarak yanında
olacak ve destekçisi olduğunu belli edecektir.
Yeni ortam, yeni sosyal çevre, yeni arkadaş çevresi yaratılması için belediyelerle
çalışmak, valiliklerle ve sivil toplum örgütleriyle iletişim kurmak çalışmanın önünü açacaktır. Bu
kapıyı sosyal çalışmacı açacaktır. Belediyelerin sosyal kuruluşları, valiliklerin projeleri,
STÖ’lerin yaratıcılıkları vardır.
Bir bağımlıyla çalışan sosyal çalışmacı için tedavinin sonuca ulaşması açısından
yaşayabileceği en büyük tehlike bağımlının sosyal çalışmacıya karşı güvenini yitirmesidir.
Başvuranın sosyal çalışmacıya güveni yerine göre en etkili ilaç, yerine göre başarıya gidecek
tedavinin kapısını açacak anahtardır. Tedavi süreci içinde öyle bir an olur ki geçici olarak
sürtüşme çıkabilir, kısa süreli tek taraflı da olsa kırgınlıklar yaşanabilir. Bunları yoluna
koymak kuşkusuz sosyal çalışmacının sorumluluğundadır. İlişkiler tekrar düzeltilebilir. Ancak
kolay kolay düzeltilemeyecek kayıp güvenin kaybolmasıdır ve bu tedaviyi büyük oranda etkiler.
Bu olumsuzluk yönünde bir etkilemedir.
Böyle bir duruma yolaçmamak için sosyal çalışmacı bireyle yapacağı görüşmelerle ilgili
birey psikolojisi üzerine bilgilerini derinleştirmelidir. Özellikle bağımlı psikolojisi olağan insan
psikolojisinden daha da hassas olabilir. Örneğin, dürtülerini denetim altında tutmakta güçlük
çekebilir bir bağımlı. Dürtü denetimiyle ilgili yaşadığı sıkıntılara bağlı olarak bağımlı saldırgan
olabilir, tehlikeli davranışlar sergileyebilir (Ögel, 2003, 149). Bir başka örnek nevrotik, psikotik
kişilikler olabilir. Bu tür psikolojideki biriyle konuşurken sosyal çalışmacının duyarlığı en yüksek
noktada olmalıdır.

9.3. Toplulukla Çalışma
Sosyal çalışma uygulama yöntemlerinden olan toplulukla çalışma yaşanılan topluluk
(kent mahallesi, gecekondu mahallesi, semt, köy, mezra) içinde sosyal çalışmanın geniş bir
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kitleye ulaşma, etkileme ve değiştirme amaçlı yaptığı planlı, programlı, dizgeli, düzenli, ilkeli
ve mevzuata uygun çalışmaların toplamıdır.
Sosyal çalışmacı toplulukla neden çalışır, neden çalışmalı diye soracak olursanız bunun
kökleri ABD’nin 1920’li, 30’lu yıllarına kadar gider. O tarihlerde ABD’ye çok daha önce
başlayan göçlerden sonra farklı kültürlerden, farklı inançlardan ve farklı görüşlerden insanların
kasabalarda, mahallelerde birarada yaşaması çeşitli birlikte yaşam sorunları yaratıyordu. Bunun
giderilmesi için belediye çalışanları o mahallede, kasabada çeşitli çözüm arayışlar içinde
yaptıkları çalışmalar sosyal çalışmanın toplulukla çalışma yönteminin başlangıcını oluşturdu.
Çatışan gruplar arasında hakemlik, arabuluculuk; ortak etkinliklerle birbirini tanımayı ve
yakınlaşmayı sağlamak, ortak işler yapmak, birlikte boş zaman değerlendirme programları gibi
belediye tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri gerçekleştirmek için çalışanlar, o tarihlerin,
adları konmayan sosyal çalışmacıları idiler.
Zamanla bu çalışmaların önemi artı. Ortak değerler ve birarada yaşama kültürü gelişti,
ancak, toplulukla çalışma topluluk kültürünün ve ortak değerlerin süreli gelişmesi, kentsel
sorunların çözülmesi için eski önemi kalmasa da sosyal çalışmanın sürekli gündemindedir.
Bir mahallede, bir köyde, gecekonduda ya da metropoliten yoğunluklarda;
a)

İçsel dengeyi sağlayacak,

b)

Yerel huzursuzlukları giderecek,

c)

Yörenin insanlarını uyandıracak,

d)

Ortak yaşama konusunda bilgilendirecek,

e)

Ortak çıkarlar konusunda bilinçlendirecek,

f)

Orada yaşayanları birbiriyle tanıştıracak,

g)

Birbirlerini anlamalarını ve yakınlaşmalarını sağlayacak,

h)

Aralarındaki ilişkileri geliştirerek kaynaştıracak ı) topluluk için hemşerilik,

i)

Ulusal toplum için yurttaşlık bilincini geliştirecek,

j)

Kültürel yapıyı etkileyerek kültürel dönüşümü kolaylaştıracak,

k)
Kültürel uyumu gerçekleştirecek çeşitli çalışmalar yaparlar. Bunun için halka
ulaşmanın yollarını bulurlar, yerel önderleri harekete geçirirler, yerel kurumlaşmalardan
yararlanırlar. Belediye kaynaklarını kullanarak etkinlikler programlarlar. Kapsamlı çalışmalardır
toplulukla çalışmalar.
Toplulukla çalışmanın İngilizcesi community work, Almancası Gemeinwesenarbeit’tır.
Bilindiği gibi community ve Gemeinde mahalle, yerel topluluk anlamındadır. Sosyal çalışmacı
tüm toplumu hedefleyerek yola çıkmaz. Yerel toplumu sağaltırsa, sorunsuzlaştırırsa,
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uyumlandırırsa bu yansı yansı tüm topluma yayılacaktır. Dolayısıyla Türkçede yanlış bir
kavramlaştırmayla toplumla çalışma yapmaz sosyal çalışmacı, toplulukla çalışma yapar. Örneğin
bu kapsamda mahalle çalışması yapar, sent çalışması yapar, gecekondu çalışması yapar.
Bunların toplamı toplum değildir!
Toplulukla çalışma kapsamında sosyal çalışmacılar tek bir aileyle değil birçok aileyle
ya birlikte ya da değişik süreçlerde meslek yöntemlerini kullanarak sosyal çalışmalar yaparlar. Bu
yoğun süreç içinde yürütülen uygulamadan yeni yöntemler ve teknikler üremeye başlar zaten.
Grup ve bireyle çalışmalar yapılırken içinde bulunulan toplulukta, köyde, mahallede, mezrada
konuya bulaşmış ve bulaşmamış yurttaşlarla birebir görüşmeden, aile görüşmelerine, büro
görüşmelerinden ev ziyaretlerine kadar kendilerine ulaşırlar. Kamuoyu oluşturma çalışmaları
yaparlar. Bilinçlendirme çalışmaları yaparlar.
Okullarda öğretmenler, spor salonlarında sporcular çocuklarla oyunlar oynayarak,
sohbetler ederek konunun ciddiyetini anlatırlar. Oyunlar dışında toplantılar düzenlerler,
çocukların ve gençlerin bu konuda açıkoturumlarda konuşmalarını sağlarlar. Aileler ile gençleri
bir masaya oturtturup sorunlarını açmalarına ve birbirleriyle kırıcı olmadan tartışmalarına olanak
sağlarlar. Sosyal çalışmacılar ve öğretmenler madde kullanımına karşı resim yarışmaları, sergiler
düzenlerler.
Tiyatro oyunlarını gençlerle birlikte yazarak yöneterek oynar ve bunu toplum
merkezlerine, okullara, pazar yerlerine götürürler. Sivil toplum örgütleri gençlerin bu konuları
konuşarak oynayıp hoşça vakit geçirecekleri piknikler, şenlikler, kermesler, kahvehane
söyleşileri vb. düzenlerler. Valilikler, belediyeler ve çeşitli proje merkezleri bunlara kaynaklık
yaparlar; harekete sokulmalı ya da katılmalıdırlar. Hem çocuklar ve gençler sürekli ve anlamlı
bir etkileşim içinde yeni çevreler edinirler, yeni insanlarla tanışırlar, hem sorunları tartışmayı
öğrenirler, öğrendikçe tartışır ve gelişirler. Hem aileler bütünlüğün bir parçası olur. Topluluk
içinde etkileşim aile bağlarını daha güvenle geliştirir. Dur, otur, yapma, asarım, keserimle
olmaz bu işler… Bireysel sorunların çözülmesinin en sağlıklı ve etkin yolu sosyal ve
toplumsal etkinliklerdir. Sosyal çalışma disiplini çerçevesinde bu tür çalışmalara, bir
mahallede, bir bölgede, bir yörede olduğu için toplulukla çalışma derler. Toplulukla çalışma
yerine göre bir mahallede yapılan çalışmadır. Mahalle çalışmasıdır. Sosyal çalışmacı
bürosundaki masasından kalkarak mahalleye girecektir. Kapı kapı dolaşacaktır. Mahallenin
insanlarını olabildiğince çalışacaktır. Sorunlarını bilecektir. Sosyal çalışmacı mahallelinin
dertdeşi olacaktır. Dertlerini paydaşı olacaktır. Çözemese bile dertlerine ortak olacaktır. Bu
konum mesleği dar sosyal çevrede de toplumsal genişlikte de yüceltir, saygın ve sevgin kılar.
Bağımlılık ağına düşürülmemeleri ya da kurtarılmaları için gençlik gruplarıyla, ailelerle,
sokak çocuklarıyla, öğrencilerle çalışan sosyal çalışmacılar askere giden gençleri de görev
alanları içine almalıdırlar. Onlar da aynı risleri taşıyan gençlerdir. Özellikle stresli askerlik
ortamında ve çok sıcak, unutulmaz değerde birliktelikler içinde birbirlerinden öğrenmeleri ve
denemeye kalkmaları kolaydır. Yapılacak üstten, bürokratik çalışmalarla Mili Savunma
Bakanlığı bünyesinde sosyal çalışmacıların istihdamı – sadece bu amaçla da olsa – büyük önem
taşımalıdır. Askerde madde öğrenenlerin, tanıyanların, deneyenlerin olduğu söylentileri vardır.
Askerlerle bu yönde sosyal çalışmalar yapılmalıdır. Sadece askerde madde bağımlılığı değil,
asker intiharları, aileden kopma sorunları gibi konular için de Milli Savunma Bakanlığı
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bünyesinde yeterli sayıda sosyal çalışmacı ve psikolog istihdam edilmelidir. Asker intiharları
gibi konuların da izlenmesi ve önlenmesi çalışmaları da herhalde madde bağımlılığını önleme
çalışmaları kadar önemlidir.
Yukarıda değindiğimiz bütün yapılan meslekî çalışmalar, kullanılan bütün meslekî
yöntemler hedef kitlede maddeye ve zararlarına karşı karşı farkındalığın arttırılması amacına da
hizmet eder. Bireyde ve toplulukta, giderek toplumda ele alınan konuyla ilgili olarak
farkındalığın arttırılması çalışmaları da sosyal çalışmacının temel görevleri arasındadır.
Bağımlılıkla ilgili olarak mahallede ya da toplulukla çalışma yapılırken gerekiyorsa
topluluk taraması yapılabilir. O yerelde sağlıksız aileler, bağımlı bireyi olan aileler ve suçluluk
durumları tarama ile kayda geçirilebilir. Mahalleye meslek olarak egemen olmanın yolu budur.
Sorunu dört boyutuyla görebilmek… Ancak bu konusu belli taramalarda dikkatli ve etiğe uygun
davranmak gerekir. Örneğin mahallede varsa tanınmış engellileri, şizofren hastaları, AIDS’lileri
damgalanmalarını önlemek maksadıyla mahalleliler arasında benimsetme çalışmaları yapılabilir.
Ancak – adsız – bir alkoliği, bağımlıyı ya da bağımlılıktan uzaklaşmış birini mahalleliye
tanıtmak, duyurmak yanlış olabilir. Bu tür taramalarda bilgiler öncelikle meslek için ve doğru
planlama yapabilmek için toplanmalıdır. Tarama sonuçlarının herkesle paylaşılması söz konusu
olmayabilir.
Sosyal çalışmacı toplumu uyumlu, dengeli, sağlıklı duruma getirebilmek için o
topluluktaki muhtarlardan, öğretmenlerden, imamlardan, yerel önderlerden, mahallelilerden
yararlanacağı gibi, bireylere ulaşmak için de topluluktan ve topluluk olanaklarından
yararlanabilir. Örneğin, bir sorunun giderilebilmesi için topluluğun etkin bireyleri harekete
geçirilebilir. Sadece sosyal eylem anlamında değil, bir futbol takımı kurulması gibi etkinlikler
için de toplum harekete geçirilebilir. Yeter ki o topluluktaki işsiz güçsüz gençler bir çatı altına
toparlanabilsin.
Bağımlılık konusunda da toplulukla çalışma yöntemi kapsamında topluluk için
bireylerin harekete geçirilmesinin yanısıra – bağımlı – bireyler için topluluğun harekete
geçirilmesi sağlanabilir. Örneğin, Almanya’da bulunduğum yıllarda (Ocak 1990, Düsseldorf)
alkoliklerle ilgili olarak sokak sosyal çalışmacılarının alkoliklerin yaşadığı mahallelerin
duvarlarına şöyle belgiler (şiar, motto) yazdıklarını görmüştüm:
“Yalnız sen bu işin üstesinden gelebilirsin. Ama sen yalnızbaşına bu işin üstesinden
gelemezsin.” (Nur du allein kannst es schaffen / aber du schaffst es nicht allein.)
ya da

“Alkolik olmak ayıp değil, buna karşı birşey yapmamak ayıp.” (Es ist keine Schande
Alkoholiker zu sein; es ist eine Schande, nichts dagegen zu tun!)
Bu deyişler bugün konu ile ilgili internet sayfalarında dolaşıyor. Bir tür uyuşturucu
bağımlısı olan alkolikler için yazılan bu yazılar bireyi kendi içinde güçlendirme destekleridir.
Bireyi ister bireyle ister grupla çalışma yapılacak, kendisiyle çalışılacak noktaya getirme
çabalarıdır. Aynı zamanda da toplumsal duyarlığı harekete geçirmedir, topluluk bilgilendirme
çalışmasıdır. Önemlidir.
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Bir toplulukta (ve toplumda) madde bağımlısını tanıyan ancak damgalamayan bir mahalleli
mi, tanıyan ve damgalayan bir mahalleli mi sorusunun yanıtı arasındaki sınır çok ince ve riskli
bir konumdur.
Toplulukla çalışmada duruma göre aile, okul, işyeri, sağlıklı çevre ve yaşam çevresi…
ağının kurulması hedeflenmelidir. Bu bağ bağımlılığa karşı bilgi ve direniş alanını büyüteceği
için önemlidir. Kişinin çevresini değiştirmeden sağlanan başarı başarıdır. Ancak bağımlı kişinin
çevresinin değiştirilmesi gerektiği zaman da sosyal çalışma bu yönde kaynak ve olanakları
harekete geçirme çözümünün dışında kalmamalıdır. Madde bağımlısının sağlığı için gerekiyorsa
tüm toplulukla çalışmalı, tüm kurum ve kuruluşları harekete geçirmelidir.
Böylelikle geldiğimiz noktada şu saptama anlam taşımaktadır: Toplulukla çalışma
koruyucu önleyici çalışmalar için, bireyle ve grupla çalışma tedavi edici çalışmalar için daha
işlerli yöntemlerdir. Hangi sorunda, hangi durumda hangi yöntemin kullanılacağına başvuranın
durumuna, soruna, kaynaklara, koşullara bakarak sosyal çalışmacı karar verecektir.

9.4. Mahalle Çalışması
Mahalle çalışması toplulukla çalışma yöntemi içine yeralması gereken bir alt çalışma
modelidir. Bu nedenle ayrı bir yöntem olarak ele alınmamıştır. Ancak, bugün, Avrupa’da,
özellikle Almanya ve Hollanda’da mahalle çalışması, semt çalışması, komşuluk çalışması
adlarıyla çok güzel çalışmalar yapıldığını söyleyelim. Bu çalışmaların toplulukla çalışmadan daha
dar kapsamlı, ancak toplulukla çalışmanın daha işlevsel bir yeni boyutu olduğunu sosyal
çalışmacılar bilirler.
Almancada toplulukla çalışma, yerleşimlerin yerel adlarına, küçüklüklerine
büyüklüklerine, merkez kente yakınlıklarına uzaklıklarına, yönetsel yapılanmalarına göre farklı
kavramlarla anılmış, kendi içlerinde faklı biçimlenmişlerdir. Toplulukla çalışmada gene yerel
özellikler mutlaka dikkate alınmakla birlikte, ABD’de oluşturulmuş ve dünyaya yayılmış
kitaplaştırılmış bilgileri (kuramsal bilgiler) olduğu için daha evrensel görünür ve yerel
uygulamalardan önce evrensel kuralların uygulanması beklenir. Oysa, mahalle çalışması,
komşuluk çalışması gibi çalışmalarda yerel özellikler evrensel özelliklerin önüne çıkar ve bu
çalışmaların yapıldığı ülkelerde sosyal çalışmacılar evrensel bilgileri aşar ve yerel kültürel
koşullara uygun çalışmalar yaparlar. Almanya’da ABD’den alıntı yapılarak anlatılan toplulukla
çalışma kitaplarının sayısı çok azdır ve basım tarihleri eskidir. Toplulukla çalışma konusunda
yapılmış kitapların ezici çoğunluğu uygulama kitaplarıdır ve günceldir. Mahallelerde yaptıkları
çalışmaları değerlendirerek anlatırlar. Almanya’da mahalle çalışmasının, toplulukla çalışmanın
yerel kuramsal yapılanması da böylece ortaya çıkar.
Almanya’da, ABD’de community work (community = topluluk; work: çalışma) denilen
yöntemin adı, tam karşılığıyla Gemeinschaftsarbeit, f’tır. Gemeinwesenarbeit, f da denir.
Gemeinwesen, topluluk ile yerel halk arası bir terimdir. Yerel halk çalışması denebilir.
Toplulukla çalışma ile aynı anlamdadır. Ayrıca, Stadteilarbeit, f (Mahalle çalışması);
Nachbarschaftsarbeit, f (Komşuluk çalışması); Gemeindearbeit, f (Belde çalışması);
Bezirkssozialarbeit, f (Bölge çalışması; Semt çalışması); Ortsteilarbeit, f (İlçe çalışması);
Siedlungsarbeit, f (Bahçeli evler mahallesi çalışması; yerleşim çalışması); Kietzarbeit, f (Küçük
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mahalle çalışması; Dorfsarbeit, f (Köy çalışması) gibi adlarla da anılırlar. İlginç olan, toplulukla
çalışmayı bu farklı adlarla kullandıkları zaman, ona göre düşünce farklılıkları ortaya çıkmakta,
yeni düşünce ve uygulamaların kapıları açılmaktadır.
Örneğin, mahalle çalışması toplulukla çalışmaya göre daha sıcak bir kavramdır.
Çalışmalar mahalleyle sınırlıdır. Hollanda’da ve Hollanda’dan Almanya’ya geçerek, komşuluk
çalışması da denmektedir (Nachbarschaftsarbeit, f). Bu da bir mahalle çalışmasıdır. Daha dar,
daha yüzyüze iletişimle öne çıkar.
Topluluk mahalleye göre daha geniş ve farklı yerleşimleri anlatmaktadır. Köy, kent,
gecekondu mahallesi, herhangi bir mahalle, belde, mezra gibi. Mahalle bu yerleşimlerden sadece
belirli birkaç sokağı, yani mahalleyi anlatır.
Mahalle kapsamı içinde bulunan, ancak dilin değişebilirliğine uygun olarak farklı adlar
alan yerleşimler de vardır. Semt gibi. Site gibi. Bir site bir mahallede olabileceği gibi, eğer,
özellikle, büyük bir siteyse bir sitede yapılan çalışma da mahalle çalışması olarak
adlandırılabilir. Mahallede eski ilişkiler, eski ilişkilerle mahalleye yeni taşınanlar arasındaki
uyum gündeme gelirken, yeni kurulmuş bir büyük sitede “beton yığınları arasında” oturan
insanların (ailelerin) insani ve depresyonsuz yaşamaları için yapılması gerekenler öncelik taşır.
Yalnızlaşma sorunları önce gelir.
Bir semt bir mahalle içinde de olabilir, semt denilen bir yerleşim iki mahalle
tarafından paylaşılmış da olabilir. Gene de semtte yapılan bir toplulukla çalışma daha dar bir
anlam taşıyacaktır.
Mahalle çalışması bağımlılık alanında çalışanlar için herhalde topluluktan farklıdır ve
birebir ilişkiler daha önem kazanır. Mahallelinin ittiği, mahalleden çıkarılmasını istediği bir
mahallelinin diğer sakinler tarafından hem kabullenilmesi için hem komşuluk denetimi altında
tutulması için çalışmalar yapılmalıdır.
Topluluk çalışmasında bağımlılık konusunda daha çok aydınlatma, bilgilendirme,
bilinçlendirme çalışmaları kolaylaşırken, mahalle çalışmasında koruma, kurtarma, bireye ve
bağımlı gruba yönelik sosyal tedavi daha kolaylaşabilir.
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Uygulama Soruları
1)
Sosyal kılavuzluk yönteminin madde bağımlılarıyla çalışırken bireye yönelik
mi kullanılması sizce daha doğrudur, yoksa grupla ya da toplulukla bir çalışma yaparken mi?
Düşününüz ve düşüncelerinizi bir kâğıda yazınız.
2)

Bireyle çalışmanın madde bağımlılığı bağlamında anlamı nedir?

3)
Madde bağımlılığı konusunda yapılan bireyle çalışmada hedef birey madde
bağımlısı mıdır, arkadaşı mı, babası mı, annesi mi…. Kimdir?
4)
Bir toplulukta insanları madde bağımlılığından korumak için mi, bilgilendirmek
bilinçlendirmek için mi, madde bağımlılığını önlemek için mi toplulukla çalışma yöntemini
kullanırsınız? Hangisi daha etkin ve yararlı olur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal çalışma mesleğinin üç yöntemini öğrendik. Bu üç yöntemin madde
bağımlılığı alanında nasıl kullanılması gerektiğini öğrendik. Örnekler verdik. Sadece
uyuşturucu ya da uyarıcı zararlı maddeleri kullananları tedavi etmek, kurtarmak için değil, bu
tehlikeyi bilmeyenleri bilgilendirmek, bilenleri bilinçlendirmek, aileleri, toplulukları uyarmak ve
zararlı maddelere karşı kalkan oluşturmak için bu yöntemleri öğrendik. Bu yöntemleri
uygulamaya aktarmak için öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal çalışma mesleğinin sosyal alanda ve sosyal yaşamda bireye, gruba, aileye,
topluluğa yolgöstericilik yapmak için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal danışmanlık
b) Toplulukla çalışma
c) Sosyal eğitim
d) Sosyal kılavuzluk
2) Bireyle çalışma yöntemiyle ilgili olarak aşağıdaki ilkelerden hangisi yanlıştır?
a) Bireyle çalışmada birey dış bağlantılarından bağımsız bir kişi olarak ele alınır.
b) Bireyle çalışma sosyal tedaviye yönelik bir çalışmadır.
c) Bireyle çalışmada sosyal çalışmacı çevre ilişkileri bağlamı içinde bireyle çalışır.
d) Bireyle çalışma düzenli aralıklarla yapılan görüşmelerden oluşur.
3) Aşağıdaki meslekî ilkelerden hangisi yanlıştır, yani doğru bir ilke değildir?
a) Bireyle çalışma gerektiğinde grup çalışmasına hazırlık için de yapılabilir.
b) Toplulukla çalışma yapılan etkinlik ortamında bireyle çalışma da yapılabilir.
c) Grupla çalışmada tedaviye yönelik olarak bulunan biriyle aynı anda bireyle çalışma
yapılmaz.
d) Bireyle çalışma en fazla üç seans sürmelidir.
4) “İster birey ister grup ister toplulukla çalışma yapsın, sosyal çalışmacı her durumda
bağımlının bağımlılığını besleyen ve destekleyen ortamının değiştirilmesi ya da bağımlının o
ortamdan çıkarılması için özel önlemler alır.” Sizce bu cümle mi daha doğrudur yoksa şu cümle
mi?: “Bağımlıyla yapılan bireyle, grupla ya da toplulukla çalışma bağımlının ortamını kendi
iradesiyle değiştirmek için olanaklar sağlayacağından bu tür bir çalışma gereksizdir; sadece
zaman kaybettirir.”
a) Birinci cümle doğrudur.
b) İkinci cümle doğrudur.
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5) Bağımlıyı tam anlamıyla tanıma anlamında sosyal çalışmacı aşağıdaki çalışmalardan
hangisine öncelik vermelidir?
a) Fizik çevresini tanıma
b) Aile çevresini tanıma
c) Sosyal çevresini tanıma
d) Önce hepsini tanımaya çalışmalı, çalışmalarını ona göre programlamalıdır.
6) Almanya’da uyuşturucu bağımlılığına karşı duvarlara asılan afişlerde bağımlılara
söylenen, “Yalnız sen bu işin üstesinden gelebilirsin. Ama sen tekbaşına bu işin üstesinden
gelemezsin.” söylemi sosyal çalışmacıya daha çok hangi meslekî yöntemle ilgili görevi
yüklemektedir.
a) Sosyal kılavuzluk
b) Sosyal danışma
c) Toplulukla çalışma
d) Sosyal eğitim
7) Bir bağımlıyla çalışan sosyal çalışmacı için tedavinin sonuca ulaşması açısından
yaşayabileceği en büyük tehlike aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal çalışmacının da etkilenerek madde bağımlısı olmasıdır.
b) Bağımlı ile sosyal çalışmacının arasının açılmasıdır.
c) Bağımlının sosyal çalışmacıya karşı güvenini yitirmesidir.
d) Başka bir sosyal çalışmacının devreye girmesidir.
8) Mahalle halkı arasındaki çatışmaların, çelişkilerin, sürtüşmelerin doğurduğu
sorunların giderilmesi için mahalle halkıyla düzenli çalışmalar yapan belediye görevlilerinin
yaptığı etkinliklerden esinlenerek toplulukla çalışma yöntemini sosyal çalışma literatüre
kazandıran ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya (Federal devlete geçildiğinde daha önceki feodal beyliklerin toplulukları
arasında uyumun sağlanması için)
b) ABD (Avrupa’dan gelen göçmenler arasında)
c) İspanya (Afrikadan gelen göçmenler İspanyol halkı arasında)
d) Fransa (Cezayir göçmenleriyle Fransız halkı arasında)
264

9) Sosyal çalışmanın bir mahallede, bir köyde, gecekonduda ya da metropoliten
yoğunluklarda içsel dengeyi sağlamak, yerel huzursuzlukları gidermek, yörenin insanlarını
uyandırmak, ortak yaşama konusunda bilgilendirmek, ortak çıkarlar konusunda bilinçlendirmek,
yerelde yaşayanları birbirini tanımalarını, yakınlaşmalarını sağlamak, aralarındaki ilişkileri
geliştirerek kaynaştırmak, kültürel yapıyı etkilemek gibi amaçları olan meslek yöntemi
……………………………’dır.
10) Bağımlılık alanında çalışan bir sosyal çalışmacı toplulukla çalışma yönteminden
öncelikli olarak aşağıdaki hangi amaçları öngörür?
a) Bireyi topluluk etkileşimi içinde tedavi etmek.
b) Koruyucu önleyici ve bilgilendirici bilinçlendirici çalışmalar yapmak.
c) Araştırma yapmak.
d) Yerel halkın arasındaki ilişkileri düzeltmek.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) d, 4) a, 5) d, 6) c, 7) c, 8) b, 9) toplulukla çalışma, 10) b
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10. SOSYAL ÇALIŞMA MESLEĞİNİN MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI
KULLANDIĞI MESLEK YÖNTEMLERİ 3
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Önceki iki bölümde açıkladığımız sosyal çalışma yöntemlerini bu bölümde de
tanıtmayı, açıklamayı sürdürüyoruz. Bu bölümde de temel ya da ana yöntemler olarak görülmesi
gereken iki yöntemi açıklayıp tanıtacağız. Bunlar, bugün Türkiye’de yaygın olarak kullanılan
grup çalışması ve aile çalışması yöntemleridir. Ancak her iki yöntemde de Türkiye’nin bilgi
portföyünde bulunmayan birer farklı uygulama ilkkez bu kitapta ve bu bölümde açıklanacaktır.
Bugünün Türkiye bilgi portföyünde hiç bulunmayan ve uygulanmayan grup çalışmasının bir
farklı sürümü olan “grupça çalışma”dır. Grupça çalışma grupla çalışmadan farklıdır. İkisine
birlikte grup çalışması denir. Dolayısıyla grup çalışması dendiği zaman konuyu netleştirmek
için hangi sürümün kullanıldığı da arkasından belirtilmelidir. Bu nedenle, gene, kavramsal
olarak yanlış kullanılan grup çalışması kavramını bu kitapta grupla çalışma ve grupça çalışma
yöntemlerinin çatı kavramı olarak kullanıyoruz ve kavram böylece doğru anlamına oturmuş
oluyor. Bu doğru anlam grup çalışması kavramının genel bir kavram olmasıdır. Altında iki
farklı uygulama vardır. Bu iki farklı uygulamanın sayısı uygulama süreçleri içinde ilerde daha da
artabilir.
Benzer açıklama aile çalışması yöntemi için de aynıdır. Aile çalışması genel kavramı
altında aileyle çalışma ve ailece çalışma kavramları ve iki ayrı yöntem uygulaması bulunur.
Bunları okuduğunuz zaman konuyu herkesle tartışacak düzeye gelebileceksiniz. Beni de bu
tartışmaya katarsanız çok mutlu olurum.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Grup çalışması ne demektir?

2)

Grup çalışmasının çeşitleri nelerdir?

3)

Aile çalışması ne demektir?

4)

Aile çalışmasının çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Öğrenci sosyal çalışma
mesleğinin iki yeni ve temel
yöntemini öğrenmiş
olacaktır.

Kazanım önce bu bölüm
okunarak kazanılacaktır. Sonra
diğer kaynaklar karıştırılarak
bilgiler zenginleştirilmelidir. Bir
tek bu kitaptaki bilgilerle ne grup
çalışması ve aile çalışmasında
başarılı olmak olanaklıdır.
Ancak öğrenci diğer topladığı
bilgilerle bu kitaptaki bilgileri
karşılaştırarak, sorgulayarak ve
tartışarak kendine özgü bilgi
zenginleştirmesini sağlayacaktır.

Grup çalışması ve çeşitleri

Aile çalışması ve çeşitleri
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Anahtar Kavramlar
•

Grup çalışması

•

Grupla çalışma

•

Grupça çalışma

•

Aile çalışması

•

Aileyle çalışma

•

Ailece çalışma
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Giriş
Sevgili öğrenciler. Sosyal çalışma mesleğinin yöntemlerini öğrenirken, lütfen, ezberleme
yöntemini kullanarak anlamadan ezberleyip geçmeyiniz. Okuyunuz, bilgileri sorgulayınız.
Mantığınıza göre olurlarını olmazlarını düşününüz ve bir sonuca varmak için acele etmeyiniz.
Her öğrenmenizde, her sorgulamanızda, her tartışmanızda yeni ufukların açılacağını göreceksiniz.
Ezberlemeyle önünüzde ufuk açılmaz, aldığınız bilgileri aynen vermekten başka bir şey
yapamazsınız. Bu da bu öğreneceğiniz yöntem bilgilerini uygulamaya aktarmanızı sağlayamaz.
Çünkü ezber bilgi uygulamaya aktarılamaz. Bu nedenle acele etmeden, kısa sürede ezberleyip
sınavı geçeyim demeden öğrenmeye çalışınız. Sonuçta alacağınız zevk, öğrenmenin sağlayacağı
özgüven sizi farklı bir dünyaya götürecek. Başarılı olacaksınız. Buna inanınız.
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10.1. Grup Çalışması
Grup çalışması sosyal çalışma mesleğinin temel yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemle,
bireysel ve sosyal davranış sorunları olan kişilerin grup içinde ve grup etkileşimi içinde sosyal
davranış kalıplarının değiştirilmesi amaçlanır. Grup içine karşılıklı etkileşimlerle sosyal sorunu
olan kişinin sosyal tedavisi ve rehabilitasyonu yapılır ya da sosyal/toplumsal uyum sorunları
grup çalışmaları yoluyla giderilmeye çalışılır.
Grup çalışması sadece sorunlu kişi için oluşturulmaz. Tamamı ortak sosyal soruna
sahip kişilerden de grup oluşturularak sorunu hepsinin görebilmesi ve birlikte aşabilmesi
amaçlanır. Grup çalışması bir süreçtir. En anlaşılır örnek, sosyal korkuya sahip kişilerin
sosyal grup çalışması içinde bu korkuyu aşmalarının hedeflenmesidir. Bu yöntem madde
kullananların grup etkileşim süreci içinde tam sağlığa yaklaştırılması için de etkili bir yöntemdir.
ABD’de ilk çıkan özgün kavramıyla “social group work”, yani, sosyal grup çalışması
zaman ve uygulamalar içinde gelişmeler göstermiş, bugün için iki farklı modelde iki farklı
çalışma olarak belirmiştir.
Grup çalışması:
a)

Grupla çalışma

b)

Grupça çalışma olarak ikiye ayrılır.

Her ne kadar, bugün için Türkçe’de eskiden beri sadece grup çalışması kavramı
kullanılıyor; grupla çalışma kavramı gene grup çalışması ile aynı anlamda düşünülüyor ve grupça
çalışmanın ne uygulaması ne kavramı biliniyorsa da gelişen sosyal çalışma uygulamaları içinde
hem grup çalışması uygulamaları çeşitlenecek ve buna bağlı olarak kavramlar zaman içinde
ayrı ayrı gelişme gösterecektir.
Bilimsel olması gereken bir üniversite ders kitabında her iki uygulamanın farkını
ortaya çıkarabilmek için grupça çalışma gibi yeni kavramlar türetilmesi de zorunlu olmaktadır.
Bunlardan sadece birini (grupla çalışma) ya da genel kavramı (grup çalışması) kullanmak ikinci
model olan grupça çalışmanın düşüncede ve uygulamada geliştirilmesini de engellemektedir. Bu
da mesleğin geliştirilememesi demektir. Farklı sorunların çözümleri için farklı uygulama
modelleri yaratılamaması demektir. Farklı kavramlar kullanmak düşünce ufkunun enine boyuna
genişlemesine yardım eder.
Öteyandan, grup çalışması yönteminin eğitim ve psikoloji gibi farklı disiplinlerin
uygulamasında da kullanıldığı notunu düşerek, o disiplinlerle arasındaki kavramsal farkı ortaya
koymak için, sosyal çalışma mesleğinin yöntemi olan grup çalışmanın tam adlarının grup sosyal
çalışması ile grupla sosyal çalışma ve grupça sosyal çalışma olduğunu da vurgulamalıyız. Bu
kitap zaten meslek kitabı olduğu için, burada, kısaltarak, grupla çalışma ve grupça çalışma
kavramlarıyla yetiniyoruz.
Şimdi grupla çalışma ile grupça çalışmanın ne olduğuna bakalım:
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10.1.1. Grupla Çalışma ve Grupça Çalışma
Grup çalışması genel kavramını kullanırken sosyal çalışmacı grubun niteliğine, sorunun
büyüklük ya da karmaşıklığına, kendi özelliklerine, grup için oluşturacağı ya da oluşturduğu
hedefe göre grupla çalışma mı grupça çalışma mı yapacağına karar verir. Ancak, grupça çalışma
yapılabilmesi için ilk belirleyici, kurulan ya da oluşacak grup içinde o grup üyeleriyle ortak
soruna sahip bir sosyal çalışmacının olup olmadığıdır.
Grupla çalışma, bir sosyal çalışmacının, bir grupla o grubun dışında kalarak yaptığı
çalışma iken, grupça çalışma yapan bir sosyal çalışmacı grup içinde, grubun bir üyesi, bir
parçası olarak rol aldığı grup çalışmasıdır. Bu durumda, grupla çalışma yapan bir sosyal çalışmacı
grup için bir dışsal yönlendirici iken, grupça çalışma yapan bir sosyal çalışmacı grup içinde,
içsel yönlendiricidir. Bu nedir?
Dışsal yönlendirici rolünü seçen sosyal çalışmacı grubun sahip olduğu ya da grubu
belirleyen psikososyal sorunla en ufak bağlantısı olmayan bir kişidir ve üzerinde çalışacağı
gruba, grup bireylerine ya da grup ilişkilerine meslekî bilgi ve becerisiyle müdahale ederek yardım
etmeye, tedavi etmeye, rehabilite etmeye çalışır. O, grubun sosyal hekimidir. Grubun bir
“hastalığını” tedavi ya da rehabilite etmeyi üstlendiyse aynı hastalığa sahip olması beklenmez.
Aynı, kanser hastasını tedavi için çaba harcayan doktorun kanserli olması gerekmediği gibi…
Oysa bir grupça çalışmada içsel yönlendiricinin rolü farklıdır. O, grubun içinde, o
bütünün parçasıymışçasına hareket ederek çalışan kişidir. Kendisini meslek elemanı olduğu için
belirginleştirmez; grubun dışında, farklı biri olduğunu ortaya çıkarmaz; mesleki kimliğini
göstererek kullanmaz. Grupta diğer tüm üyelerle aynı konumda, aynı durumda, aynı sorunu
yaşayan (ve bunu içselleştirmiş) biridir.
Çünkü kendisi bizzat grubu oluşturan sorunun bir parçasıdır. Gerçekten bir suç
işleyerek cezaevinde düşmüş bir sosyal çalışmacının, birlikte yaşadığı cezaevindeki bir grup
hükümlü ile paylaştığı aynı sorunların giderilmesi için, örneğin, yalnızlık, depresyon,
saldırganlık sorunlarının, diğer hükümlülerle birlikte kendisinin de yaşadığı cezaevi yönetimiyle
yaşanan sürtüşmelerin üstesinden gelebilmeleri için grup içinde o grubun bir bireyi olarak
çalışmasıdır. Bunun için aynı sorunları yaşadığı hükümlülerle, kendi de sorun sahibi olarak
içinde olmak üzere, grup kurarak çalışır ya da kurulmuş bir grup içinde yeralır. Böyle bir grup
içinde, onlara grupla çalışmacı rolüyle yaklaşmamanın daha uygun olacağına karar verir. Çünkü
zaten grup üyelerinin sorunlarını çözerken kendi sorununu da çözmüş olacaktır. Grup
çalışmasında beklenen davranış değişikliğinin kendisinde de ortaya çıkması beklenmelidir.
Öteyandan diğer üyeler sosyal çalışmacının sosyal çalışmacı olduğunu bilir, ancak o rolüyle değil,
kendilerinden biri olarak görürler. Zaten sorunun ortağı olarak kendilerinden biridir.
Kendilerinden biri, yani suçlu, hükümlü olarak gördükleri birinin onların dışına çıkıp dışsal
yönetici rolünü benimsemesi grup içinde rol karmaşasına yolaçacaktır. Bu da grupta verim
sağlamayacaktır.
Bilinmelidir ki, grubun taşıdığı ya da yaşadığı sorunu kendi içinde yaşayan bir sosyal
çalışmacı o gruba grup yöneticisi olarak önderlik, yöneticilik yapamaz. Bu durumdaki bir sosyal
çalışmacı, kendi çözüm yollarını da grup dinamiği içinde arayan bir sorun sahibi olur yalnızca.
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Grup dinamiği içinde grupta bulunan herkesten biri olur. Onun özel konumu, kendi sorununun
çözümünü grup dinamiği içinde arayan bir sosyal çalışmacı olmasıdır. Grubun nasıl
yönetileceğini, grupla nasıl çalışılacağını bilmesidir.
Bu durumdaki bir sosyal çalışmacı grup içinde ortak sorunun çözülmesi için meslek
tekniklerini kullanan (ya da sorununun ağırlığına göre, kullanmaya çalışan) bir sorun sahibidir.
Bu ayrım ve bu farklı iki konumu ayırdedebilmek önemlidir.
Bu durumda meslek bilgi ve becerilerini kullanarak grubu, eğer yapabiliyorsa, adeta
gizli yönlendirir. Daha doğrusu yönlendirmeye çalışır, ancak bunu göstermez ve bunda
ısrarcı olmaz. Bu nedenle bu yöntem grupla çalışma değil, grupça çalışmadır. Daha açık deyişle,
sosyal çalışmacının grupla çalışması değil, o grup içinde, grupça birşeyler yapması,
yapılmasına önayak olmasıdır. Grupça çalışma, bütünün bir parçası olan sosyal çalışmacının
da içinde bulunduğu bir grup çalışmasıdır.
Örneğin, alkoliklerden ya da diğer madde bağımlılarından oluşan bir grubun hem grubun
sosyal tedavisi amacıyla (görünmez hedef), hem de gruba gelir sağlayarak dernekleşme
amacına uygun olarak grup bir kamyonet tutarak atık kâğıt toplama ve satma gibi bir karar
vermiş ve planını yapmışsa, kâğıt toplamak için gerekli kamyonetin aranması, kâğıtların
toplanacağı deponun bulunması gibi çalışmalarda – madde bağımlısı ya da alkolik – sosyal
çalışmacı diğer grup üyelerinden hiçbir ayrımı olmadan bütün çalışmalara katılır.
Atık kâğıtların teslim edileceği, satılacağı makamları, birimleri bulmak ve onlarla
konuşmak, yeni kâğıt toplama alanları bulmak, kâğıt verebilecek kurum kuruluş yetkilileriyle
anlaşmalar yapmak gibi tüm işlerde kendisi de görev alırken bir yandan da içsel yöneticilik
becerisiyle dengeli görev dağılımına destek olur. Başka grup üyelerinin de çeşitli sorumluluklar
almasına
–
içerden – destek verir; katkı sağlar. Yani, grupiçi görev paylaşımında etkindir,
ancak, aynı dağılımda kendisine de görev düşer ve grup üyesi olarak görevini üstlenir ve yapar.
Örneğin, böyle bir grupta, diğer grup üyeleri olabildiğince dışa dönük iletişimlerde görev
almalı, bu noktada sosyal çalışmacılar geri plan işlerde kalıp üyelere destek olmalıdır. Özgüven
vermelidir; bu süreçte kendi özgüveni de gelişecektir. Güçvericilik yapmalıdır; bu süreçte kendi de
güçlenecektir. Direnç kazanmaları için desteklemelidir; bu süreçte kendi direnci de artacaktır.
Tüm çalışmalara belli bir plan içinde kendi de katıldığı için…

10.1.2. Grupla Çalışma ile Grupça Çalışma Arasındaki Temel Farklar
Grupla çalışma ile grupça çalışma arasındaki temel farklar şunlardır:
-

Grupla çalışmada grup yöneticisi (sosyal çalışmacı) grubun dışındadır.

Grupça çalışmada grubun içindedir.
Grupla çalışmada sosyal çalışmacı grubun yöneticisidir; grupta otoritedir. Grupça
çalışmada sosyal çalışmacı yönetici değil grup üyelerinden biridir.
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Grupla çalışmada grup yöneticisi grup yönetimi konusunda özel eğitim almıştır.
Grupça çalışmada yeralan sosyal çalışmacının ek bir grup çalışması eğitimi almış olması iyi olur,
ancak zorunlu değildir.
Grupla çalışmada sosyal çalışmacı grup sorununun tamamiyle dışındadır. Grupta
ele alınan sorunlarla hiçbir bağlantısı yoktur.
Grupça çalışmada sosyal çalışmacı grubun belirlenen temel sorununun bir parçasıdır. O
sorunun bizzat sahiplerinden biridir.
-

Grupla çalışmada sosyal çalışmacı açık yöneticidir.

Grupça çalışmada sosyal çalışmacı en fazla gizli yöneticidir. Gizli yönetimi yapacak ortam
ya da koşullar yoksa sadece grup üyesidir.
-

Grupla çalışmada sosyal çalışmacı grup dinamiğinin dışındadır.

Grupça çalışmada sosyal çalışmacı grup dinamiğinin bir parçasıdır.
Grupla çalışmada sosyal çalışmacı dışsal yönlendiricidir. Grupça çalışmada sosyal
çalışmacı içsel yönlendiricidir.
Grupla çalışmada sosyal çalışmacının hedefi grup ya da gruptaki hedef kişilerdir.
Grupça çalışmada sosyal çalışmacının hedefi grup ya da gruptaki hedef kişilerle birlikte bizzat
kendisidir.
Bu farklar arttırılabilir. Farklı farklar bulanlar bu kitabın yazarı ile bilgi paylaşımında
bulunurlarsa kişilerin görüşleri kitapta kaynak gösterilerek paylaşıma açılacaktır.
Bu modellerin aynı grupta birara biri, bir süre sonra diğeri, sonra tekrar öbürü gibi karışık
olarak kullanılması uygun değildir. Sosyal çalışmacı elindeki olguya en uygun yönteme karar
vererek işe başlayacak ve o modeli uygulayacaktır. Çünkü grup üyeleri rol karmaşası
yaşamamalıdır. Ancak rollerin belirli olması sayesinde, üyeler, o süreç içinde kendi doğrusunu
bulup benimseyebilir.

10.2. Grupla Çalışmada Farklı Modeller
Yukarıda belirttiğimiz gibi grupla çalışmanın temel özelliği grupla çalışma yapan sosyal
çalışmacının grubun üzerinde ve dışında kalması ve grubu açık yönlendirmesidir. Grupla
çalışmada bu vazgeçilmez bir temeldir.
Bu bölümde ele alacağımız farklı modelde, grubun ve sorunun farklılığına göre sosyal
çalışmacı, yani grubu yöneten kişi aynı grupça çalışmada olduğu gibi grubun bir parçası olarak
hareket eder, kendisini gruptan soyutlamaz; grubun tüm etkinliklerine tam anlamıyla katılır.
Ancak grupça çalışmadan tek farkı, grup üyeleriyle aynı soruna sahip değildir. Sadece grubun ve
sorunun özelliğine bağlı olarak açık yönetici rolünü grup etkinliklerinde birlikte çalışarak oynar.
Grupla çalışmanın yukarıda açıkladığımız – diğer - modelinde dışsal yönlendiricilik,
275

grupça çalışmada içsel yöneticilik yapan sosyal çalışmacı grupla çalışmanın bu modelinde açık
içsel yöneticilik yapar.
Her iki modeli ele alarak söyleyecek olursak, başka bir deyişle, grupla çalışma, iki farklı
türde olur:
1.

Açık dışsal yönetimli grupla çalışma (Grupla çalışma, Model 1).

2.

Açık içsel yönetimli grupla çalışma (Grupla çalışma, Model 2).

Burada grupla çalışmanın en temel özelliği olarak sosyal çalışmacının bu iki farklı
grupla çalışmanın ikisinde de grubun dışında kalması; ancak, grubun birinde (Model 1) dışardan
ve etkin olarak, diğerinde içerden ve edilgen olarak yöneticilik yapmasıdır. Bu iki modelin
açıklamasına geçelim:
Açık dışsal yönetimli grupla çalışma, sorun sahiplerinin biraraya getirildiği ya da içinde
birkaç tedavi hedefli sorun sahibi bulunan bir grupla çalışırken sosyal çalışmacının grubun
dışında yeralarak grubu dışardan yönetmesidir. Dışsal yönlendirici kavramı bunu anlatır. Grup
üyelerine doğrudan güçvericilik yapmak için, tedavi ya da rehabilitasyon süreçlerini yönetmek
için dışsal yönlendirici rolünü seçen sosyal çalışmacı, etkin rolde, grubun dışında kalarak grupla
çalışma yapar, grup üyelerini dinler, anlamaya ve tanımaya çalışır ve ona göre yönlendiricilikler
yapar. Bu modelde sosyal çalışmacı arkadan destek ya da önden yol açmak rolünde değil, grupla
çalışmada merkezi roldedir; yönetici rolündedir.
Sosyal
çalışmacının
hastanede,
psikiyatri
kliniklerinde,
ÇEMATEM’lerde, cezaevlerinde yaptığı bu tür grupla çalışmadır.

AMATEM’lerde,

Açık içsel yönetimli grupla çalışma, bu model grupla çalışma yapan sosyal çalışmacının
grubu içinden yönetmesi, yani grup etkinliklerine, çalışmalarına katılması ve ama edilgen de olsa
grup yöneticiliğini yapmasıdır. Grup içinde grup üyelerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı
yardımcılık yapar. Çoğu yerde grup etkinliklerinde öne çıkmaz. Grubun karar verdiği işlerin
gerçekleşmesi için kolaylaştırıcılık yapar. Sorunun parçası değildir.
Grup üyeleri onun aslında grubun sorun bütünlüğünün parçası olmadığını bilir. Grubun
yöneticisi olduğunu, ama, işleri kolaylaştırmak için çalışmalara da katıldığını bilir. Burada,
aynı, içi dolu otobüsün ve şoförünün yol alabilmesi için aracın beş metre önünde giden ve
otobüsün ilerlemesini engelleyen karları küreyen kar küreme ya da buzkıran aracı rolündedir
sosyal çalışmacı.
Sorunun parçası olmadan yapılan grupla çalışmada hedef grubun esenliğidir (selametidir).
Bu hedefe ulaşmak için grup yöneticisi bir modelde grubun işleyişine katılmaz, onları
sorumluluklarıyla başbaşa bırakır, ancak yönlendirir. Diğerinde, aynı hedefe ulaşmak için
kolaylaştırıcılık yapar, işe katılır, grup etkinliklerine katılımcı olur.
Örneğin, birinci modelde, sosyal çalışmacı, cezaevinde grupla çalışma yaparken,
hükümlülerin mesleğe yönlendirilmeleri, özendirilmeleri için oluşturulmuş bir grupla çalışır.
O mesleği öğrenmek değil, diğerlerinin bir meslek öğrenmelerini örgütlemeyi hedeflemektedir.
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Bu durumda grup dışında kalarak grupla çalışma yapar.
Eğer sosyal çalışmacı, bir nedenle, cezaevinde yatıyorsa, diğer hükümlülerle ortak sorun
ve durum altında onların meslek öğrenmeleri için cezaevi yöneticileriyle görüşüp bir grupla
çalışma düzenlemişse, bu durumda yapılan grupla çalışma, kendi de bir meslek öğrenme
kararındaysa, uygulanacak grupla çalışma ikinci model olacaktır. Grup üyelerinin meslek
öğrenmeleri için grubu edilgen olarak – içerden - yönetecek ve kendi de bir meslek öğrenecektir.
Grupla çalışmanın edilgen yöneticilik modeline en etkili örnek Batı’da “serüven
çalışmaları” olarak adlandırılan çalışmalardır. Bu çalışmaların hem eğitim hem sosyal çalışma
boyutu vardır. Eğitim boyutuna serüven eğitimi (Abendteuerpädagogik, f (Alm.)) denir. Daha
açık ifadeyle serüven yoluyla eğitim. Serüven yoluyla insanı değiştirme. Sosyal çalışma, serüven
çalışmalarını insanların iletişimlerini yenileme için, yoksa yeni iletişim kalıpları oluşturmaları
için, insanları tanımaları, kendileriyle özdeşleştirebilmeleri için, bencillikten, sosyal korkudan,
yalnızlıktan korkmalarının önüne geçmek için, salt kendileri için değil başkaları için de yaşamayı
öğrenmeleri için, insanların birbirini anlaması, empati yapabilmeleri, dayanışma duygularını
geliştirmeleri gibi insanı ilgilendiren çok farklı amaçlarla yaparlar.
Serüven sosyal çalışmasında (Abendteuersozialarbeit, f) sosyal çalışmacı oluşturacağı
grubun kesinlikle ve her zaman yöneticisidir. Sözü dinlenmesi gereken kişisidir. Ancak yapılan
çeşitli serüven ataklarında kendisi de olaya katılır, ki yerine göre hem öncülük yapsın, hem
örnek olsun, hem grubun cesaretini arttırsın, hem yapılacak işe önayak olsun. Dolayısıyla hem
grup içinde etkindir, her türlü çalışmaya katılabilir ve aynı zamanda grup yöneticisidir.
Farklı grup çalışmaları yapıldıkça süreç içinde serüven gezileri, serüven tatilleri,
serüven grupları gibi terimler gelişmiştir. Bunlar sosyal çalışmacının bir sosyal sorunu çözmek
için yaptığı grup çalışmalarıdır. Ancak özellikleri kendine özgüdür. Örneğin bir hastanede,
cezaevinde yapılan grup çalışmalarından çok farklıdır.
Serüven grubu, örneğin davranış bozuklukları gösteren, saldırgan, bencil, kendisinden
başkasını düşünmeden dünyaya bakan ve yaşayan gençlerin sosyalleşmeleri için bu gençlerden
oluşturulan gruplardır. Sosyal çalışmacı bu gençlerle orman gezileri düzenler, kampçılık ya da
avcılık yaparlar; yelkenli ile ya da karayoluyla uzun yolculuklara çıkarlar. Başka ülkelere
giderler. Bu serüvenli yolculuklarında grupta bir kişinin başına gelen her “kötü” durum, grubun
diğer üyelerini de etkileyecektir; kötü bir şey yaşayan kişinin kurtarılması için, o bencil,
kendisinden başka birşey düşünmeyen grup üyeleri arkadaşlarının yardımına koşarak başkasına
yardım etmeyi öğreneceklerdir.
Bunun için sosyal çalışmacı tarafından grup içinde grup dinamiği yaratılmalıdır. Grup
olma bilinci oluşturulmalıdır.
Grupça çalışmada olduğu gibi grubun aynı özelliklerine sahip bir parçası değildir,
grupla çalışmada olduğu gibi grupdışı kalarak sadece yöneten ve yönlendiren kişi değildir.
Öyle gruplar vardır ki, grup yöneticisi konuşarak, görüş alışverişi yaparak grubu
yönlendirir. Öyle gruplar vardır ki, grup gezileri olur, ortak grup oyunları olur, danslar olur, yönetici
duruma göre bunlara katılır, içeren gözlem yapar ya da katılmaz, dışardan gözlem yapar. Bu
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farklar grubun sadece modelinde değişiklik yaratmaz, grup içi ilişkilerde, grup dinamiğinde ve
grubun hedeflerinde değişiklik yaratır.

10.3. Madde Bağımlılığı Tedavisinde Grup Çalışması
Madde bağımlılarının tedavisi amacıyla yapılan grup çalışması da iki boyutlu olabilir.
Bu boyutlardan hangisinin kullanılacağı özellikle bağımlılarla çalışırken net olarak ortaya
konulmalıdır. Eğer, örneğin, uyuşturucu yönünden sağlıklı, yani uyuşturucu kullanmayan bir
sosyal çalışmacı uyuşturucu kullananlarla bir grup olarak çalışıyorsa “grupla çalışma” yapmalı,
yani, grubun parçası olmadan, grupla bütünleşmeden iletişimini kurmalı ve çalışmalıdır. Çünkü
uyuşturucu kullananların dünyasına yapay davranışlarla gitmek olumlu değil olumsuz sonuç
doğuracaktır. Grup üyelerine saygılı, ciddi ve mesafeli olunmalıdır. Her grup üyesine eşit
uzaklıkta ya da eşit yakınlıkta olmalıdır. Bu çizgiyi tutturabilen bir sosyal çalışmacı
çalışmalarında yapay kalmayacak, grup üyelerini daha rahatlatacak ve güvenlerini kazanacaktır.
Türkiye’de pek örneği olmayabilir ancak, Avrupa’da yaygındır, uyuşturucu sürecini
yaşamış ve kurtulmuş ya da kurtulma çabasında olan bir sosyal çalışmacı hem kurtulma hem
meslekî çalışma yapmak isterse madde bağımlılarıyla grupla çalışma değil, “grupça çalışma”
yapmalıdır. Yani grupla grubun bir parçası, bir üyesi olarak çalışmalıdır. Bu modeli seçerse,
bağımlı bir sosyal çalışmacı çalışmalarında yapay kalmayacak, grup üyelerini daha rahatlatacak ve
güvenlerini kazanacaktır.
Çünkü grup çalışması tekniklerinde sosyal çalışmacı hangi özellikleri taşıyan gruplarda
grupla bütünleşerek, bir üyesi olarak “grupça çalışma” yapması gerektiğini, hangi özelliklere
sahip gruplarda grupla çalışma yapması, yani, grubun dışında kalıp dışardan müdahale ederek,
dışsal yönlendirici rolüyle grup görüşmeleri yaparak grubu toplumla bütünleştirmesi gerektiğini
meslektaşlarıyla, diğer sosyal meslek elemanlarıyla tartışarak, görüş alışverişi yaparak
kararlaştırır. Uygulama deneyimi arttıkça buna tekbaşına karar vermesi kolaylaşacaktır ve bunu
doğru yapacaktır.
Sosyal çalışmacı grupla çalışma sırasında, zaten grup dışında yeraldığı için, bu role
uygun olarak, özel bir özveri ya da girişkenlik çabası gösterisi yapmamalıdır. Ancak, grupça
çalışmada grup içinde, çalışkan, girişimci, özverili olmalıdır. Çünkü grubun aynı sorunlara sahip
bir bireyi olarak meslekî nitelikleriyle örnek alınacak bir kimliğe sahiptir.
Kuşkusuz meslek elemanı - başvuran ilişkisini aşmadan, bozmadan uyuşturucu
kullananı anlamalı, onu anladığını kendisine hissettirmeli ve değersizleştiği duygusu yaşayan bu
insanlara değerli olduklarını gösterecek söz, söylem ve eylemleri sergilemelidir. Bağımlı kişi
sosyal çalışmacının kendisine değer verdiğini, korumak ve iyileştirmek istediğini, yardım
etmek istediğini, bu “kötü alışkanlığa sahip olduğu için” - herkes gibi - dışlamadığını,
küçümsemediğini hissederse madde bağımlılığından vazgeçme iradesi daha belirginleşecektir.
Yolun en önemli yarısı böylelikle aşılmış olacaktır.
Grupla çalışma sürecinde sosyal çalışmacı güçvericilik rolünü yerine getirirken grup
üyelerini iradelerini güçlendirme yönünde yüreklendirebilir. Ancak bilinmelidir ki bağımlılık
irade konusu değildir. O kapana bir kez düşen için iradeli olup olmamak artık büyük bir
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anlam taşımamaktadır. Grupla çalışmada iradeyi güçlendirme yönünde yapılacak fazla telkinler
ya da zorlamalar bu kez bağımlıda ya da bağımlılıktan yeni uzaklaşmaya çalışan insanda ters
tepki yaparak bu kez özgüven zayıflığı yaratmanın ya da kendisini suçlamanın yolunu açabilir.
Öteyandan, çocuklar toplum içinde kendilerini tanıtlamak için olumsuz davranışlara
yönelebilirler, Bu olumsuz davranışı başaran başardığı için, başaramayan kaygılandığı için
giderek daha antisosyal davranışlara kayabilirler. Kimi çocuk ya da genç, diğeri kadar “cesur”
olmayabilir. O noktada cesaretini desteklemek için bir arkadaşının verdiği bir maddeyi yutabilir.
Onun cesaretinin artıp arabanın camını kırabilmesi diğer çocukları o hapı alıp onların da “cesur”
olmaya özendirebilir. Yani, daha cesur olan arkadaşlarından geri kalmamak için uyuşturucu ya
da yüreklendirici kimyasal madde desteğine gereksinim duyabilirler. Bu noktada devreye giren
uyuşturucu çeteleri bu tür çocuklar üzerinden hesaplarını yaygınlaştırmaktadırlar.
Bu gruplar içindeki çocukların grup etkinliklerine katılmalarını kolaylaştıran,
cesaretlerini arttırıcı ve ama olumlu yönlere oluklandırıcı birçok meslekî teknik ve iletişim
biçimleri vardır. Burada bunları saymak herhalde bu yazının sınırlarını aşacaktır. Bu tür
teknikleri sosyal çalışmacılar dört yıllık lisans derslerinde yeterince almaktadır. Lisansüstü
çalışmaları yapanlar ve bu tür konuları seçenler daha ayrıntılara uzanmaktadır. Bu
yaklaşmaların nasıl olması gerektiğini bilirler.
Grupla çalışma ya da grupça çalışma modellerinin / yöntemlerinin gerektirdiği konuşma
teknikleri de doğru kullanılmalıdır. Örneğin;
-

Mesafeli ve ama içtenlikli konuşmak,

Konuşurken, örneğin,
olumsuzlayarak konuşmamak,
-

grup

üyelerini

birebir

hedef

almamak,

birini

Olumsuz örnek olarak grup üyelerini göstermemek,

Konuşurken, belirli grup üyelerine yakın, belirli grup üyelerine uzak görünmemek
ve olmamak.
-

Suçlamadan konuşmak,

-

Öğüt vermeden konuşmak,

-

Özellikle sen diliyle değil, ben diliyle konuşmak,

-

Grupla çalışmada “sizi”, grupça çalışmada “bizi” harekete geçirmek…

Bunun için sosyal çalışmacı başvurana ama senin de kabahatin var, bu yaptığın aptallık
değil mi, benzeri itici söylemlerden kesinlikle kaçınmalıdır. Öğüt bu boyutta hiçbir yarar
sağlamayacaktır. Bu bilinmelidir. Uyuşturucu bağımlısıyla doğru iletişim çerçevesinde
konuşabilmek sorunun önemli bir engelinin aşılması demektir.
Sadece uyuşturucu bağımlısıyla değil her çocukla, her gençle, her kadınla, her emekliyle ve
her insanla konuşurken meslekî uzaklık ve yakınlık iyi ayarlanmalı, konuşurken meslek elemanı
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olarak konuşulduğu hissettirilmelidir. Yoksa görüşmeler meslek anlamında etkili olamayacaktır.
Genelde durum böyle olunca uyuşturucu kullanma riski altındaki çocuk ve gençle, kadınla,
kullananla, yani duyarlığı çok yüksek kişilerle konuşurken de özellikle dikkatli konuşulmalıdır.
Kırıcı, dışlayıcı, incitici konuşma tedaviye daha başta zarar verir. Bir örnek olsun diye;
çocuklarla gençlerle konuşurken çocuğum, yavrum gibi ifadeler rahatsızlık verici olabilir.
Zaten yavrum diyen anne ve babadan gördüğü darbelerle yolundan sapmış biri için bu
tür konuşmak daha itici olabilir. Ya da böyle seslenişlere özlemli çocuk ve gençler için belki de
olumlu, kurtarıcı etki yaratabilir. Böyle bir söyleme gereksinimi olan çocukların çok iyi
tanınması, anlaşılması sürecinden sonra belki bu tür söylemler gerekli olabilir. Kararı sosyal
çalışmacı verecektir, ancak işin başında böyle başlanılmamalıdır.
Özellikle çocuklarla eş koşullarda konuşulduğu izlenimi verilmelidir. Ona çocuk gibi
davranmamalıdır. Çünkü zaten madde kullanan çocuk kendisinin artık büyük olduğunu
düşünmektedir. Madde kullandığına göre çocuk olmadığını düşünmektedir. Ciddiye alınmak
istemektedir. Çocuk gibi davranmak onu yaralayacaktır. Niye böyle yaptın, oldu mu şimdi gibi
söylemler işi başından yaralayacak ve iyileştirme olasılığını zayıflatacaktır. Çocuk kendisinin
ciddiye alındığını, sözlerine değer verildiğini, kendisinin dinlendiğini duyumsamalıdır. Bu
konuşma taktiği çok önemlidir. Bu taktik kullanılırken doğru konuşma teknikleri de
kullanılmalıdır. Örneğin:
Bu tür söylemlerin özellikle soru biçiminde dile getirilmesi beklenir. Örneğin;
arkadaşına uymasaydın kendini kötü mü hissederdin? Dalga mı geçerlerdi sence arkadaşların? gibi
sorular onları konuşmaya sevkedecektir. Özetle, yargılayıcı değil anlamaya çalışıcı, anlayıcı bir
dille konuşmak… Çünkü onun o andaki davranışı o ana kadar aldığı kişiliğin bütünüdür…
Kimi kaynaklar ve klasik çocuk eğitim söylemleri birine başkasının yanında öğüt
verilmemesini salık verir. Çünkü grubun önünde kişiyi yaralayacaktır. Günümüzde artık
eğitbilimsel yaklaşım sadece başkasının önünde değil, yalnız iken de öğüt verici söylemlerden
kaçınılması gerektiğini salık vermektedir. Çünkü öğüt kişiyi öğüt verenle olağan insani
ilişkilerini dışına çıkaran bir yöntemdir; onu yaralayan ve kendisini eksikli gösteren bir
yöntemdir. Bunun yerine, “Ben olsaydım şöyle yapardım; bir de şunu denesen, nasıl olur?
Belki daha iyi olabilir.” gibi söylemlerle onu ikinci sınıf bir pozisyona sokmadan konuşmak
doğru konuşma tekniğidir. Öğüt dinleyeni sıkıntıya sokmaktadır, aşağı itmektedir,
ötekileştirmektedir.
Özellikle madde kullandığı için kendisini suçlu hisseden çocuğa öğüt vermek hiçbir
yarar sağlamayacaktır. Büyüklerinden gereksiz sıklıkta fazla öğüt almış ve belki de bu
benzeri nedenlerden ötürü evden uzaklaşarak bağımlılar çevresine girmiş bir gençte öğüt ters tepki
bile yaratabilir. Çocukta da geleceğe yönelik bir kendini güçsüz görmenin, ya da ters tepkiler
vermenin aracı olabilir.
Çocukların duygusal, zihinsel ve sosyal becerileri desteklenmeli… Çocuklarla konuşma
ve iletişim biçimi bu yüzden çok önemlidir. Düzgün ve çocuğu kapsayıcı bir sesleniş, onu olumlu
etkileyen bir konuşma onu hem duygusal, hem zihinsel ve hem de sosyal bakımdan
destekleyecektir.
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Daha aile ilişkilerine bağımlıyken anababa tarafından çocukta hayır deme becerisinin
geliştirilmesi gerekir. Hayır demesini öğrenemeyen çocuk kendisini kandıran tuzaklara daha
kolay düşer. Bu nedenle birey, grup ve topluluk düzeylerinde yaptıkları sosyal çalışmalarında
sosyal çalışmacılar çalışma yaptıkları gençlerin hayır deme becerisini incelemelidirler. Bu
konuda güçsüz olanlarda bu becerini geliştirilmesi yönünde teknikler kullanmalıdırlar. Bunun
için kullanılabilecek çeşitli evet hayır oyunları vardır. Çeşitli yanıltıcı ve gülünç sorular sorup,
bunlara sürekli evet dedirttirip tam yerinde hayır diyebilmelerini sağlayacak oyunlar hayır
algısını geliştirir. Hayır algılarını geliştirir. Sosyal çalışmacılar daha aldıkları öğretim ve
eğitimlerinde alarak bu tür oyunları bilirler.
Bu tür tanımalar ve oyunlar bağımlı gençlerle çalışırken daha çok anlam kazanır.
Çünkü bağımlıların hemen her konuda hayır diyebilmeleri çok daha güçtür.
Sadece oyun kuşkusuz yeterli olamaz. Hayır diyememenin getirdiği zararların yanısıra
yerinde hayır diyebilmenin kazandırdığı gücü görmelerini sağlayacak grup çalışmaları
planlanmalıdır. Gençlerin hayır diyebildikleri zaman ağızlarından çıkan hayır sözcüğünün onların
kişiliklerini okşayıcı gücünü keşfetmeleri için örneklerle desteklenen sohbetler etkili olacaktır.
Bunun yanısıra çocuk dışarıya kullanacağı hayır sözcüğünü ailesinden gördüğü sevgi ile
doğru orantılı kullanılır. Bu nedenle ailesinin adını kara çıkartmamak adına, babasının
soyadını kirletmeme sorumluluk duygusuyla yanlışlıklara hayır diyebilecekti. Bu nedenle sosyal
çalışmacı tarafından çocukta anababa sevgisi de izlenmeli, gözlenmeli ve doğru yönde
değerlendirilmelidir.
Gene de sosyal çalışmacılar, önlerine gelen özel olguda ve her farklı sorunda bu tür
tekniklerin daha neler ve nasıl olacağı konusunda kendi aralarında düzenli ve sürekli toplanarak
o özel sosyal olguyu irdelemeli ve o özel olgu bağlamında öğrenmiş oldukları temel yaklaşım,
konuşma, anlama tekniklerini o özel olguya bakarak bir daha gözden geçirmeli; tazelemeli; bu
arada yeni uygun teknikleri tartışarak geliştirmelidir. Aynı, tıp hekimlerinin yaptıkları
konsültasyonlar gibi… Bu, toplanma, vakit ayırma ve yoğunlaşma işidir. Eğitimde alınan
uygulama yöntem ve teknikleri sadece öğretimde alınanlarla sınırlı kalmaz, grupla çalışma ya da
grupça çalışma yapacak olan sosyal çalışmacıların madde kullanımına yaklaşım ve doğru
davranış kurslarını aldıktan sonra ve uygulama süreci içinde kendi aralarında yapacakları
toplantılarla geliştirilmeli ve tazelenmelidir. Bilgi sadece kitaplardan ve kulaktan alınmaz. Bilgi
uygulamaları tartışarak da daha doğru uygulama yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesiyle de
olgunlaşır.
Sosyal çalışmacı, grup çalışmalarında kimlerle çalışacağını çok iyi bilmesi gerektiği
gibi kimlerin kimlerle birarada daha verimli iletişim yaratılabileceğini önceden hesap edip öyle
bir grup kurmalıdır. Grup her gelenle, sayı dolsun anlayışıyla kurulmaz. Sosyal çalışmacılar bunu
bilir. Benimki küçük bir anımsatmadır sadece. Grup içinde bireyin kişisel etkinliğini,
özgüvenini ve katılımını arttırmak için ilk başta buna gereksinim duyan başvuranları bulup
onlarla belki de önce bireyle çalışma yapacaktır.
Önce grubu oluşturacak kişilerle tek tek konuşulmalı. Onlar iyi tanınmalı. Bireyi
tanımadan grup çalışması yapmak doğru değil. Yoksa, grup çalışmasından verim alınamaz. Gruba
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alınacak bireyler mesleki boyutta iyi tanındığı zaman bunlardan sözü geçen biri varsa ondan
yararlanılabilir grubun sağlığı için. Grupta bulunan bir sevilen, sözü dinlenen üye, grubu
öylesine yakalayabilir ki, sosyal çalışmacının işi çok kolaylaşabilir.
Bunun bir başka ifadesi şudur. Grubun tanınması için önce birey tanınmalıdır. Sosyal
çalışmacı önce bireyi iyi çözmeli. Böylece grubu daha kolay değerlendirebilir.
Grubun kaç kişiden oluşması gerektiği konusunda doğru karar verilmelidir. Bir kişi fazla
olan bir grupta beklenen amaç sağlanamayabilir. Grubu bir araba gibi düşünürsek içinde
motor, şanzıman, diferansiyel, dingil, kaporta gibi aksamlar eksiksiz olmalıdır. Bunlardan
birinin azlığı grubun sağlıklı çalışmasını aksatacaktır. Bir kişi daha az oluşturulmuş bir grubun
motoru dışarda kalmış bir arabadan farklı olmayacağı bilinmelidir.
Bu yaklaşımların, zararlı madde kullanan gençlerle kurulan gruplarda doğru olmaları
yanında, örneğin, sağlıklı bir gençlik grubuyla yapılacak grup çalışmaları için de gerekli olup
olmayacağını o grupla çalışma yapacak olan sosyal çalışmacı önceden değerlendirerek doğru
kararı vermelidir.
Ayrıca gençlere konu irdelenirken onlara daha çok uzman kişiler tarafından konuyu
anlatmak ve aktarmak yerine gençlerin birbirlerine konu ile ilgili deneyimlerini aktarmasını
sağlamak, madde kullananların yaşamlarının gerçek yüzünü diğer gençlere anlatmasını
sağlamak daha etkili olacaktır.
Ayrıca konu ile ilgili olarak gençlere
-

Gereksiz ve sıkıcı önlemler koymamak ve

Yargılayıcı olmamak, gerekmektedir. Bunun yerine yaşantı alışverişi, yani olayı
bizzat yaşayanları dinleyerek yapılan eğitim daha kesin sonuçlara ulaştıracaktır. Yasaklar,
engellemeler, sıkı kurallar gençleri daha ters davranışlara itebilir.
Bağımlılarla çalışırken, grup çalışmalarında rol oyunu, sosyodrama, psikodrama gibi
yöntemler etkili olabilir. Yeter ki denetimli ve bilgili sosyal çalışmacı bu yöntemleri doğru
zamanda doğru olarak kullanmasını bilsin. Bağımlının rol olarak da olsa yaşayarak doğruya
ulaşması sağlanabilirse ciddi bir yol alınmış demektir.
Bir başka konu, madde bağımlılarının birbirlerinin sözünü bir başkasıının sözünden
daha tutkuyla dinleyecekleri gerçeğidir. Bununla, madde bağımlılığından kurtulma modunu
yakalamış birinin bağımlı arkadaşlarından uzaklaşma çabasını gözardı etmiyoruz. Ancak
kendileri hakkında iyi bir kararın kendi içlerined daha kolay destek bulacağı gerçeğini
söylüyoruz. Bundan şu soncuu çıkarabiliriz. Sosyal çalışmacı, bağımlılarla bir çalışma yapmak
isterse hepsini tek tek ikna etmeye çalışmayı değil, bağımlılar arasında önde olan, sözü dinlenen biri
varsa onu ikna etmelidir. O, diğerlerini konuya daha kolay angaje edecektir. Özellikle
AMATEM’lerde bir grupla çalışma yapılıyorsa grub alınmak istenenlerle diğer bağımlının
konuşması yarar sağlayabilir.

282

10.4. Aile Çalışması
Aile her zaman ve her toplumda sosyal çalışma için önemli etkinlik alanlarından
birisidir. Sosyal çalışmanın iki temel görev alanlarından biri topluluk, diğeri ailedir. Topluluk
boyutunda, yaşanılan topluluk içinde, yerine ve zamanına göre, ortak kültürel ve ulusal değerleri,
tanışmayı, dostluğu, dayanışmayı, ortak düşünme ve çalışma ve birlikte yaşama alışkanlıklarını
geliştirir ve topluluk içindeki kişi ve gruplararası uzlaşmazlıkları gidermeyi ve uyumu sağlamayı
görev edinir. Ayrıca, toplumun en küçük çekirdeği ve yapıtaşı olan aile içindeki sorunların
giderilmesi için de çözümler üretir, yöntemler geliştirir, çalışmalar yapar. İdeal olarak, sorunsuz,
sürtüşmesiz ve mutlu ailelerin yaygınlaşması, bizi, daha huzurlu, daha sürtüşme ve sorunları az
toplum hedefine biraz daha yaklaştırır.
Gerek büyük aile, gerek çekirdek aile içinde yaşanan sürtüşmeler, sorunlar; karı koca,
dede torun, kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar vb. sosyal çalışma mesleği için, aile
çalışmasıyla giderilmesi olanaklı olan sorunlar olarak görülmektedir. Bu tür sorunların
giderilmesi, azaltılması için sosyal çalışma çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bu kitapta
okuduğunuz yöntemlerin tamamı aile sorunlarının giderilebilmesi için kullanılabilecek
yöntemlerdir. Bütün bunların yanısıra aile de hem küçük (ya da büyük) bir grup olduğuna göre,
grup özelliklerinden farklı olan özellikleri gözönüne alınarak, grup çalışmasından farklı bir
tasarımla, ele alınan aile çalışması yöntemi geliştirilmiştir. Grup çalışmasının aynı teknikleri
kullanılarak aile ile çalışılamaz; farklıdır. Çünkü ailenin gruba göre yapılanması çok farklıdır.
Dolayısıyla, aile çalışması gene kendi içindeki iki farklı uygulama modeliyle sosyal
çalışma mesleğinin temel yöntemlerinden birisidir. Ancak aile çalışmasının grup çalışmasından
yapısal olarak farkları vardır. Çünkü aile gruba göre farklı bir yapıdır ve bu farklı yapı içinde
farklı özellikler taşır.
Bu farklar şöyle özetlenebilir:
Günümüzde, - üzerinde çalışma yapılan aile - genelde çekirdek ailedir, dolayısıyla
gruba kıyasla küçüktür, grup daha büyük olur (Ortalama 8-15 kişi).
-

Aile yapay başlar ve giderek ve hızla doğallaşır, grup hep yapay kalır.

-

Aile içi bağlar grup içi bağlardan daha güçlüdür.

Bu nedenle aile, boşanma ve çoklu ölümler dışında, gruba göre daha uzun
sürelidir. Süreklilik taşır; grup geçicidir.
Hatta ailede boşanma sürecinden sonra bile, eğer arada çocuklar varsa daha farklı
bir boyutta da olsa aile bireyleri arasındaki iletişim aile değerlerine uygun olarak sürebilmektedir.
-

Aile değerleri grup değerlerinden daha dayanıklıdır.

-

Aile içi dayanışma grup içi dayanışmadan daha dayanıklı ve uzun sürelidir.

-

Aile üyeleri arasındaki karşılıklı sevgi ve saygı herhangi bir grup üyeleri
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arasındaki sevgi ve saygıdan daha farklıdır, daha kutsal ve daha değerli görülür. (Bu değerler,
bozulması durumunda sosyal tedaviyi ya da farklı çözümleri gündeme getirecek kadar sağlamdır.)
Ailenin kendisini zamanla yokedecek geçici bir amacı yoktur, ailenin amacı
ölüme kadar mutlu birlikteliği sağlamaktır. Oysa grup amacına ulaştıktan sonra dağılır.
-

Aile organik, grup mekaniktir.

Aile üretkendir, grup kendisini üretemez. (Kendisini üreten grup grup
amaçlarından farklı amaçlara açılmaya başlar.)
Sosyal çalışmacı aileyle, ailenin kurallarına ve değerlerine saygı göstererek çalışır,
oysa grubun kurallarını sosyal çalışmacı koyabilir.
Aile içinde bulunduğu toplumun değer ve normlarına uygun yapılanır, kolay kolay
bu normların dışına çıkamaz. Oysa, grup toplumun norm ve değerlerine aykırı bir yapılanma içinde
olabilir.
Bu özellik farkları daha da arttırılabilir. Dolayısıyla aile çalışması, sosyal çalışmacı için
grup çalışması ilke ve kurallarından zaman zaman farklılıklar gösterebilir. Çünkü aileyi aile
yapan özellikler ile oluşturulmuş grubun özellikleri birbirlerinden büyük ayrılıklar taşır. Bu
temel farklar, grup çalışması ile aile çalışması arasındaki meslekî ve yöntemsel farkı belirler.
Gene de aileyle çalışırken grup çalışması tekniklerini iyi bilmek işi kolaylaştıracaktır.
Bu nedenle aile çalışmasının anlatıldığı bu bölümden önce grup çalışması ile ilgili bir önceki
bölümler iyice okunup anlaşılmalıdır.
Madde bağımlıları bağlamında aileyle neden çalışılmalıdır? İki nedenle çalışılmalıdır:
1.
Çünkü, genç, bağımlılar dünyasına girmekle ve girerken ailesine zarar vermiştir.
Aile yıpranmıştır. Güçlendirilmelidir. Aile yaşadığı travmayı aşabilmelidir. Eski mutlu düzenine
dönebilmelidir. Aileyle bunun için, yani aile için çalışılmalıdır.
2.
Çocuk, genç büyük olasılıkla aile boşluğundan ya da aile sorunlarından ötürü
bağımlılığa sürüklenmiştir. Ailenin kimi hataları ya da kaçınılmaz koşulları nedeniyle
sürüklenmiştir. Aileyle çalışılmalıdır ki, çocuk ile ilişkilerdeki hatalar, eksiklikler ortadan
kaldırılabilsin, çocuk daha doğru iletişimleri kurabilen bir aile ortamına dönebilsin. Gerekiyorsa
sosyal destekler sağlansın; babaya, anneye iş bulunsun. Anne baba ilişkileri düzenlensin.
Aileyle bunun için, yani çocuk için çalışılmalıdır.

10.4.1. Aileyle Çalışma
Aileyle çalışma aynen grupla çalışmada olduğu gibi sosyal çalışmacının bir aileyle
onların olabildiğince dışında kalarak, meslek elemanı olduğunu baskın olarak göstererek yaptığı
yönlendirici ve destekleyici bir çalışmadır. Dışardan bir meslek elemanı olarak aileyle yapılan bir
çalışmadır. Aileyle çalışma, aynen grupla çalışmada olduğu gibi sosyal çalışmacının bir aileyle
onların tamamiyle dışında kalarak, dışardan bir meslek elemanı olarak aileyle yapılan bir
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çalışmadır. Aileyle çalışmada, sosyal çalışmacı, görevini grup içinde sadece bir meslek elemanı
olduğunun bilincinde olarak ve bunu aileye söyleyerek, farkettirerek ve kabul ettirerek yapar.
Aileyi yönlendirme ve destekleyici bir çalışmadır. Aile bireylerinin yaşanan sorunlarının farkına
varmasını, sorunlarını denetleyebilmelerini, sorunların, ya öne çıkacak bir aile bireyi
tarafından ya da tüm aile bireylerinin elele vermeleriyle, yani, ailenin özgücüyle, iç
dinamiğiyle çözmesini sağlamayı amaçlar.
Türkiye gibi geniş aile düzeninin hala egemen olduğu toplumlarda aile çalışması, kural
olarak, aynı çatı altında oturan bireylerin tamamının katılmasını gerektirir. Bu durumda geniş
aileyle yapılan çalışma çekirdek aileyle yapılan çalışmadan farklı özellikler taşıyacaktır. Örneğin,
evde bulunan büyükanne ya da büyükbabanın – varsa ya da kaybolmuşsa – aile içindeki
geleneksel otoritesi çalışmalarda dikkate alınır; hatta sorunların çözülmesinde yararlanılan bir
özne olur. Eğer bu hiyerarşi işe yaramıyorsa geniş ailede çözülmenin başlamış olduğuna
hükmedebiliriz. Türkiye sosyal çalışmacıları, bol aileyle çalışma uygulamaları yaparak geniş aile
özelliklerine ve Türkiye’nin kültürel koşullarına uygun bir aileyle çalışma modeli geliştirmelidir.
Madde bağımlılığı her tür ailede ortaya çıkabilir. Çünkü bu aileden kaynaklı olabildiği
gibi sosyal çevreden kaynaklı da olabilir. Örneğin özgürlükçü ailede de kapalı ailede de ortaya
çıkabilir. Bu nedenle madde bağımlılığı konusunda ailenin yapısı sosyal çalışmacıya her olgu aile
için başka bir yaklaşım ve hizmet modeli geliştirme durumunda bırakır. Örneğin;
-

Koruyucu aile,

-

Tutucu (muhafazakâr) aile,

-

Tepkili aile,

-

İlgisiz aile,

-

Umursamaz aile,

-

Kayıtsız aile,

-

Bağlayıcı aile,

-

Otoriter aile,

-

Özgürlükçü aile,

-

Geleneksel aile,

-

Modern aile,

-

Bıktırıcı aile,

-

Yargılayıcı aile,

-

Yasaklayıcı aile
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-

Anlayışlı aile,

-

Besleyici (geliştirici) aile,

-

Yol açıcı aile,

-

Evetçi aile,

-

Hayırcı aile,

-

Kapalı aile,

-

Dışaaçık (extrovert) aile,

-

İçekapalı (improvert) aile,

gibi farklı aile modelleri madde bağımlılığı konusunda farklı algılar gösterecek, farklı
alımlar ve farklı verişler yaşayacaktır. Aynı uygulamaya tepkileri farklı olacaktır. Yukarıda yazılan
her aile tipine uygun bir sosyal çalışma modeli ile yöntem ve teknikleri konusunda sosyal çalışmacı
deneyimini konuşturacaktır. Bunları burada ayrı ayrı yazmak hem çok zaman alacak hem kısa
yazılacağı için anlaşılması zor olabilecektir. Bunlar uygulayıcı takım içinde durumlara göre
tartışılmalı ve uygun yaklaşım modelleri geliştirilmelidir. Her aile için en uygun yaklaşım modeli de
uygulama içinde geliştirilecektir. Bu nedenle özellikle madde bağımlısı genci olan bu tür ailelerle nasıl
bir sosyal çalışma uygulaması yapılması gereği konusunda konu ile ilgili sosyal çalışmacılar ve
diğer sosyal meslek elemanları haftalık toplantılarla biraraya gelerek uygun uygulama
modellerini tartışarak geliştirmek durumundadırlar. Ortaya çıkacak faklı yaklaşımları ailelerin
içinde bulunduğu kültürel ortam da belirleyecek ve etkileyecektir.
Aileyle çalışmaya başlarken ilk yapılması gereken saptama şudur: Aile, bağımlı aile
bireyini benimsemiş mi, herşeye karşın içinde tutmak istiyor mu? Yani bağımlıya yönelik aile
desteği sistemi harekette mi, durduysa harekete geçirilebilir mi? Bu sorunun yanıtı tedavinin
sonucunu doğrudan etkileyecek önemdedir. Bunların yanısıra aile eğitimli mi, kültürel
yaklaşımları konuya uygun konumda mı vb. gibi aile ile ilgili tanımalar yapılmalıdır.
Bağımlı ile ilişkilerine bu sorunla ilgili olarak aile yıpranmış mıdır? Bu belirlenmelidir.
Yıpranmışsa aynı zamanda ailenin tedaviyi ya da rehabilitasyonu ya da bakımı gündeme
getirilmeli ve uygulamaya geçirilmelidir. Bu ağır ama gerekli ve önemli bir süreçtir.
Alanda çalışan tüm sosyal meslek elemanları tarafından çalışılan aileye, ailelere söylenecek
ilk söz, - bağımlı olsun olmasın - çocuğu ile daha çok zaman geçirmeleri bilgisidir. Aileyle sağlıklı
ve sevgi dolu bağlar bağımlılığa karşı en büyük kalkandır. Onunla enaz 15 dakika birlikte
zaman geçirmek, hiçbirşey yapılamadığı zaman yapılması gereken enalt eylemdir. Hergün,
anababa çalışıyorsa her akşam, özellikle haftasonları birlikte gezmeye, pikniğe gitmek, koşu
yapmak, satranç oynamak, bilmiyor musunuz, zaman ayırıp çocuktan satranç öğrenmek, pikniğe
gitmek, evde iseniz birlikte televizyon izlemek, çocuk çok seviyorsa internette birlikte oyun
oynamak, akla gelebilecek her türlü sosyal etkinliğe birlikte katılmak… çocuğun babayla ya da
anababayla yapmaktan hem zevk alacağı eylemlerdir hem de çocuğun yanlış bağlantılara gerek
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duymayacağı doyumsuz zaman geçirmelerdir. Çocuklarının sosyal sağlıkları için bu zaman
ayırmaları gerçekleştirmeli, hatta bundan hem kendileri de zevk almaya çalışmalıdırlar.
Çocuklarını yük olarak değil, dinlenme aracı olarak görme alışkanlıklarını geliştiren
anababaların bağımlılık gibi kalıcı ve derin acılar yaşamaları hemen hemen olanaklı değildir.
Aileye ve gençlere aktarılması gereken bir başka önemli bilgi bağımlıların evlenmeleri
durumunda işlerinin zorlaşacağı, bağımlılık koşullarına geri dönme olasılıklarının
bulunduğudur. Kuşkusuz bu durumun tersi gençlere güçlendirilerek söylenmelidir. Ancak
evliliğin kurtuluş ve sorunun çözümü olamayacağını da bilmelidir genç… Karı koca çok ciddi bir
dayanışma içinde birbirlerini kurtarabilirler, bu olmaz değil, ancak zordur. Hele ikisi de
kullanıcı olan karıkocanın birbirlerini tekrar bağımlılığa sürükleme olasılığı da güçsüz değildir.
Gene de kendine yardım gruplarına birlikte etkin olarak giren karıkocaların bağımlılıktan
uzaklaşmaları ve uzak kalmaları kolaylaşabilir. Görülüyor ki kurtuluş insanın ve karıkocanın
kendi ellerindedir.
Ancak tüm bunlardan önce ve her meslekî ilişkide her zaman öğretmenler gibi, psikologlar
gibi sosyal çalışmacılar da aileyle çalışırken çocukları ile ilişkilerini en sağlıklı bir biçimde, yani
çocuklarının sağlıklarını öne alan bir biçimde düzenlemeleri için gerekli temel bilgileri çocuklu her
aileye ve her aile bireyine sürekli vermek durumundadırlar. Örneğin:
1.
Çocuklarınızı onlarla konuşurken başka çocuklarla kıyaslamayınız. Hele başka
çocukların, kendi çocuğunuzun anlayışıyla kendisinden daha değerli olduğunu ana ve babasının
ağzından duymak çok yaralayacaktır.
2.
Çocuklarınızı başkalarının yanında eleştirmeyiniz. Bir toplulukta yaptığı yanlışları
ona yalnızken söylerseniz değerli olduğunu göstermiş olursunuz ve siz de onun gözünde değer
kazanırsınız.
3.
Çocuklarınızın yaptığı yanlışları kendisiyle başbaşa oturup, yanınızda dışardan bir
kişi olmadan, açıklayarak söyleyiniz. Yanlışını düzeltmesi durumunda anababa olarak çok
sevineceğinizi söyleyiniz, ancak, onları hiçbir zaman hiçbir yaptığı karşısında küçümsemeyiniz.
Üzüldüğünüzü söyleyip gösteriniz, ancak, bunları yaptığı için çocuğunuzu beğenmediğinizi
kendisine belli etmeyiniz.
4.
Çocuğunuza her zaman değer verdiğinizi, onun sizin için değerli olduğunu yeri
geldiğinde belli ediniz. Değer gören değer vermeyi öğrenecektir. Çünkü değer gören değer
verir.
5.
Bunun yanısıra, çocuklarınızın ne kadar da sevseniz ve ne kadar ekonomik
sorununuz da olmasa onun olur olmaz her dediğini yapmayınız. Yapılmaması gerekeni siz
ayırabilmelisiniz. Çocuğunuz hem anababasının – haklı – otoritesini kabul edecek ve hem de
yaşamda her istenilene hemen ulaşılamayacağını öğrenecektir. Yaşamda sınırlar vardır. Çocuk
bunu yasaklarla karşılaşmadan, sevgi ve şefkat içinde evde öğrenmelidir.
6.
Özetle, çocuklarınıza sevgi, şefkat ve aile otoritesinin ikisini de çok iyi
dengeleyerek birlikte vermelisiniz. Bunların birisinin verilmesi diğerinin geri itilmesi demek
değildir.
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7.
Çocuklarınızın ders çalıştığı durumlarda onun konularını bilmeseniz bile
kendisine yardım ediyor davranışları gösteriniz. Ne çalıştığını sorunuz. İlginç bilgiler olduğunu
söyleyiniz. Ah, kendinizin de onun gibi bunlar zamanında öğrenmiş olaydınız ne güzel olmuş
olacağını paylaşınız. Bilgili iseniz bu bilgilerin geçmiş zamanlar içinde size ne kadar yaradığını
paylaşınız.
8.
Çocuklarınızın güncel ve küçük başarılarını, yaşlarına göre uygun olarak,
örneğin, amuda kalktı, güzel bir şiir okudu, birine yardım etti, iyi bir not aldı vb…
alkışlayınız, sevindiğinizi belli ediniz, başarısını takdir ettiğinizi söyleyiniz.
9.
Çocuklarınızın sorularını mutlaka özenle yanıtlayınız. Yanıtı gerçekten
bilemiyorsanız bilemediğinizi rahatlıkla ve içtenlikle kendisine söyleyiniz. Sizi anlayacaktır. Bu
durum sizin için saçma ve ilerde yanlışlanabilecek bir yanıttan daha güvenlidir.
10.
Çocuklarınıza hergün özel olarak kısa ya da uzun anlamlı bir süre zaman ayırınız.
Onun buna gereksinimi çok büyüktür. En meşgul zamanınızda bile bir onbeş dakika…
Haftasonları çocuğunuzla geçireceğiniz zamanı mutlaka ayırınız.
11.
Çocuklarınıza verdiğiniz sözleri tutunuz. Bu, ona doğru örnek olmak ve
çocuğunuzun ilerde doğru olabilmesi için çok önemlidir. Sizden öğrenen çocuk başkalarına
verdiği sözü tutma davranışını daha kolay kazanacaktır.
12.
Çocuklarınız arasında, sizin duygu ya da düşüncenizde - varsa - olan ayrımı
çocuklarınıza belli etmeyiniz. Çocuklarınızı birbiri yanında eşit tutunuz.
13.
Çocuğunuza yapma dediğinizi kendiniz de yapmayınız, ki ona örnek olasınız.
Çocuk yapılmaması gerektiğini söylediğinizi kendinizin neden yaptığınızı anlamayacaktır.
14.
Çocuklarınıza sizin de isteyip de veremedikleriniz şeyler için dürüstlükle vermek
istediğinizi ama verme gücüne sahip olamadığınızı açıklıkla, gocunmadan, kendinizi
suçlamadan eğer öyleyse üzüntünüzü, gerçekten sizin için üzüntü verici değilse bunu belirterek
içtenliğinizi göstererek anlatınız. Çocuğunuz bunu anlayacak, sizi suçlamayacak, böylelikle
yaşamı daha iyi anlayacak ve sizi daha çok sevecektir.
15.
Çocuğunuzun eğitimini olduğu gibi sadece başkalarına bırakmayınız. Siz de
çocuğunuzun eğitiminin bir parçası ve ögesisiniz. Sizsiz eğitim tam olmaz ve siz bilgi düzeyiniz ne
olursa olsun çocuğunuzu en iyi bir biçimde eğitebileceğinize inanınız. Öğretmenin verdiği
öncelikle öğretim, bununla birlikte eğitimdir, sizin işleviniz aile eğitimini vermek, bunun
yanısıra birşeyler öğretmektir.
16.
Çocuğunuzun yerine göre, sizin yanınızda çocuk, yerine göre sizinle aile içinde
aynı haklara sahip eşit bir kişi olduğu duygusunu doğru zamanlarda ona vermeye çalışınız.
17.
Çocuğunuzun bağımsız bir kişilik geliştirmesinin yollarını açınız. Kararlarını
kendisinin vermesine yardımcı olunuz. Çocuğun kendi başına karar verebileceği işlerde, onun
yerine anababa olarak siz karar vermeyiniz.
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18.
Çocuklarınızda daha küçük yaştan başlayarak sorumluluk duygusunun
gelişmesine yardımcı olunuz. Ona yaşına göre küçük sorumluluklar veriniz, sonucunu müdahale
etmeden bekleyiniz. Başarısını takdir ediniz. Sorumsuzluğunu gördüğünüzde yüzüne
vurmayınız. Destek olunuz. Bu tür duygular kıs sürede, hele bir söylenme ile gelişmez,
geliştirilemez. Zaman ve sabır ister.
19.
Çocuğa anababa tarafından verilecek ölçülerin ayarı iyi bir hamur için una suyun
ne kadar katılması gerektiğine benzer bir konudur. Hamur ne çok sulu ve cıvık, ne de sert ve katı
olmalıdır. Ayar hamuru açanın ellerindedir.
Bu öneriler ve bilgiler çocukların madde bağımlılığına kapılmalarını önleyecek temel
boyutta adeta sosyal ilaçlardır. Eğer çocuğun ailesi dışınızdaki o anda aileye uzak çevresel etkiler
çok baskın değilse bu iletişim boyutunda yetişen çocuğunuzun madde bağımlısı olması korkusunu
hiçbir zaman duymayınız.
Yukarıda anababanın çocuğun madde bağımlılığına düşmesi riskini en aza indirecek
yaklaşım ve davranış önerileridir. Bütün bu yaklaşımlara ve eğitime karşın çocuk/genç bağımlılık
çukuruna düşerse anababaya verilecek kolaylaştırıcı öğütler şunlar olabilir:
Anababa olarak şaşırmanız doğaldır, ancak, olayı duygusal olarak ret etme
noktasında olmayınız. Benim çocuğum yapmaz yaklaşımı sizi yanılgıya götürür. Herşey insan
içindir, herşey olabilir.
Bu bağlamda, öfke ile kalkmayınız. Bağımlı evladı olan bir aile için en büyük
yanlış budur. Hem o anda kendinizi, hem daha sonra çocuğunuzu kaybedebilirsiniz.
Ya da tam tersine, madde kullandığını duyduğunuz, öğrendiğiniz çocuğunuza
suçlayıcı ve hakaret edici yaklaşamayınız. Tersine, daha fazla sevgi gösteriniz. Desteğinizle daha
kolay kurtulabileceğini biliniz.
Buna bağlı bir başka tavır olarak bağımlı olduğunu duyduğunuz çocuğunuzu
cezalandırmaya hiç kalkmayınız. Ceza çocuğu bağımlılığa daha çok bağlar. Onunla nedenlerini
öğrenip çocukla birlikte ortak çözüm arama anlayışında ana ve baba olarak birlikte ortak düşünce
ve davranış geliştirmeye çalışınız.
Çocuğunuz o ilk görüşme girişiminizde sizinle konuşmak istemiyor ve kaçma
davranışı gösteriyor olabilir. Onu kaybetmektense o gün konuşmaktan vazgeçiniz. Konuşmak için
fiziksel ya da duygusal zorlama yapmayınız. Bir süre sonra çocuk sizinle konuşma
gereksinimini duyacak, kendi gelecektir.
Böyle bir olayı duymanız durumunda aile içinde aile bireyleri olarak biribirinize
düşmeyiniz; birbiriniz suçlamayınız. Ancak başbaşa kaldığınızda, yanınızda diğer çocuklar da
yokken, aile içinde anababa olarak ne hatalar yapıldı ki, bu sorunlar ortaya çıktı diye, suçlamaya
ve kavgaya dökmeden, soğukkanlı değerlendirmeler yapmaya çalışınız. Zordur, ama sizi
rahatlatacak ve yeni davranışlara sevkedecektir.
-

Bu zorluğu aşmanın en kestirme yolu ana baba olarak kendinizi değerlendirirken,
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önce eşinize sen şunu yaptın diye değil, ben neyi yanlış yaptım diye düşünmeye ve konuşmaya
başlayınız. Bu, konuşma sırasında karşınızdakini germeyeceği ve savunma gardını almasına
neden olmayacağı gibi, aynı anda sizin kendinizi değerlendirme gücüne sahip olmanız konusunda
becerinizi de geliştirecektir. Bir süre sonra eşiniz sizi saygıyla ve alıcılarını açarak dinlemeye
başlayacaktır.
Ailenin çocuğuna gösterdiği güven, ona gösterdiği içten sevgi çocuğun sadece
uyuşturucu değil, çevresinden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı görünmez bir zırh oluşturur.
Çocuğu adeta korur. Sevginin zırh ya da kalkan olma değerlendirmesi, çocuğun herhangi bir
depresyona girerek, sevgisizlik çukurunda bocalayarak, kişisel ve ailevi sorunlarını aşamayarak
uyuşturucunun sahte pembe dünyasından yardım istemesinin önüne geçecektir. Yani, çocuğun
içsel/beyinsel bir dürtüyle uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin önünde eğilmesini önler. O
maddelere gereksinim yaratan duygu, dürtü ve merakı önler, onların önüne geçer. Yoksa,
ailesinden doyurucu sevgiyi alan, ilgiyi gören bir çocuk hiçbir zaman bağımlı olma tehlikesine
düşmez demek değildir. İçeceğine ya da içkisine gizlice atılacak bağımlılık yapan bir hap
herşeyi bozabilir. Bu tehlike herkes için her zaman vardır. Bu da içsel dürtülerle değil, dışsal
kandırımlarla yaratılan bir sonuçtur.
Ayrıca, aile mutluluğunun, çocuğa sevginin ve güvenin varolması sadece bağımlılığa karşı
bir kalkan oluşturmaz, aynı zamanda, bu dış etkenlerle bağımlı olmuş çocukların tedavi yoluyla
kurtulmalarını da kolaylaştırır. Mutlu ve eğitimli ailelerin çocuklarının, bağımlılıktan daha
kolay kurtulduklarına, düzenli bir yaşama daha kolay geçtiklerine dair örnekler çoktur. Çünkü bu
bir ortamdır ve ortamın iyi ve düzenli olması kurtulmanın kolaylaşmasını sağlayacaktır.
Aileyle çalışma yapan sosyal çalışmacı bu süreç içinde hem kendisi ana ve babaya ve
bağımlı çocuğa yukarıdaki ilkeler çerçevesinde yaklaşmalı, hem de anababanın çocuklarına
karşı bu ilkeler çerçevesinde yaklaşabilmeleri için kendilerine, örnek olarak, sosyal eğitim
vermelidir. (Bkz: 8.3.). Sosyal eğitim, okul eğitimi, yani örgün eğitim değildir. Kurumlaşmış
eğitim değildir. Eğitim verenin eğitim alması gerekenle – geçici ya da sürekli - birarada olarak,
ona örnek olacak davranışlarla onun davranışlarını değiştirmeye çalışma demektir. Sosyal eğitimi
ana baba verir. Bu nedenle, sosyal çalışmacı, aileyle çalışma sırasında ana ve babayı çocuklarına
yönelik davranışlarının nasıl olması gerektiği konusunda aydınlatmalı, anlatmalı, bu arada
çocuğa nasıl yaklaşılması gerekiyorsa öyle yaklaşarak çocuğa ve anababaya sosyal eğitim de
vermelidir.
Görüldüğü gibi sosyal çalışmacı için, aileyle çalışmada beklendik örnek davranışları
sergilemek temel önemdedir. Böylece aile davranışlarını topluca etkilemek olanaklı olabilir.
Çünkü aile bireyleri dış kişilerden değil, birbirlerinden daha çok etkilenirler. Sosyal çalışmacı
aileyle çalışmada dış etmendir. Meslekî boyutta aile grubunun yöneticisidir. Kendisi dinlenir,
uyulmaya çalışılır. Çünkü sosyal çalışmacı kişisel tüm meslekî çalışmalarında olduğu gibi
aileyle çalışırken de kişisel görüşlerini, duygusal ve kültürel doğrularını öne çıkartmaz, sadece
meslekî değerler çerçevesinde çağdaş meslekî yönlendirmeler yapar. Aile içi etkileşimde sosyal
çalışmacıdan – daha çok – öğrenilir. Ancak, karşılıklı aile bireyleri aile içi etkileşimlerle
birbirlerini eğitirler. Halk dilinde de bu söylenmez mi? Oğlan dayıya, kız halaya sözü aile içi
etkileşimlerin ürettiği bir doğru deyiştir. Eskiden daha yaygın olan büyük aile ortamında ortaya
çıkan bir özlü sözdür bu.
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Çekirdek aile yapısında da kız anayı, oğlan babayı taklit eder, bir ölçüde onun kopyası
olur. Yazısı anasının ya da babasının yazısına benzer. Davranışları onlara çeker. Babasının
anasını sık sık dövdüğünü gören erkek çocuğu kadına böyle davranması gerektiğini gözlemle
ve yaşayarak öğrenir. Bunun tersi olduğu durumlar da vardır. Anasına hergün yapılan şiddetten
kendisi de travma geçirmiş, zarar görmüş oğlan çocuğu ileriki yıllarda babaya düşman, anasının ve
kadınların yanında yeralabilir. Bu durum, onun ileriki yıllarda toplumsal davranışlarında
tutarsızlıklar göstermesine yolaçabilir. Doğru tavırlar sergilerken yanlış tavırlar da sergileyebilir.
Çocukken anababa ve aile ilişkilerinde travma yaratan yanlışlıklar çocuğun ilerdeki yaşamında
başarısızlığa götüren taşları yıllar önceden döşemeye başlarlar. Erkek çocuk babasının anasına
yaptığı sürekli haksızlıklar, baskılar ve dayaklardan sonra ya tam kadın düşmanı, ya da
kadınların yanında yeralma duygusuyla kadınsı tavırlar sergileyen biri olup çıkabilir. Bu, yüzde
yüz böyle olur anlamına gelmesin, ancak, yolaçtığı durumlar olabilir.
Şiddeti yüksek, ilişkileri bozuk ailelerden uyuşturucu bağımlısı çocukların çıkma olasılığı
daha yüksektir. Bu, herzaman mutlaka böyle olur anlamı taşımaz, ancak, kolaylaştırır. Çünkü
ailesinden sevgi görmeyen çocuk mutluluğu isteristemez dışarda arayacaktır.
Sosyal çalışmacılar ve sosyal yardımcılar içinde sadece uyuşturucu bağımlısı çocuğu
olan ailelerle değil, her türlü bağımlılık sıkıntıları yaşayan ailelerle aileyle çalışma yaparlar.
İçinde bilgisayar bağımlısı, kumar bağımlısı, aşırı yemek bağımlısı ya da tersi (yemek
yememe bağımlısı) bireyler olan ailelerle bu çalışma yapılabilir. Nihaî hedef ailede bu tür
aşırılıkların karşılıklı ve ortaklaşa uyum içinde giderilmesidir.
Aileyle sosyal çalışmanın ilk akla gelebilecek teknik özellikleri şunlardır.
-

Aileyle çalışma aile içinde ve evde başlar.

Toplantılara sosyal çalışmacı ya da sertifikalı özel, konuyla sınırlı öğrenim
görmüş sosyal yardımcı katılır. Sosyal çalışmacı ve sosyal yardımcının (sosyal aile yardımcısı)
birlikte katılmaları önemlidir.
-

Aileyle çalışmaya olabildiğince çekirdek ailenin her bireyi katılmalıdır.

Eğer aile büyük aile ya da çekirdek aile ama aynı evde yaşayan hala, teyze, amca,
dayı, nene, dede, vb. varsa onların da katılması sağlanır.
Aileyle toplantıya ailenin diğer bireyleri tarafından katılması istenmeyen biri/leri
varsa, buna sosyal çalışmacı ile birlikte tartışarak aile karar verir.
Aileyle çalışmanın ilk haftalarında sosyal çalışmacı ve sosyal yardımcı aile
ilişkilerini, aile içindeki etkileşimleri izlerler, gözlerler.
Daha sonra (toplantılarda değil, toplantılardan sonra) aileiçi sosyogram çıkarırlar.
(Sosyogram, aile içi ilişkilerde kimin kime daha yakın durduğunu, kimin babaya ya da anaya
daha yakın durduğunun görüldüğü bir teknik çalışmadır. Bunu bir başka derste öğrenmelisiniz.)
-

Sosyal çalışmacı ya da sosyal yardımcı aileyle çalışma toplantılarında çok
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konuşmazlar.
Sadece konuşmaları yönlendirirler.
yapmazlar.

Toplantılarda nasihat etmezler, sen haklısın, sen haksızsın gibi yargılama

Bu değerlendirmeleri aile içi bireylerin yapması için ortam hazırlarlar.
-

Bu noktaya bir iki toplantıda gelinemeyeceğini sosyal çalışmacı ve sosyal yardımcı

bilir.
Bu nedenle sabırlıdır.
Aileyle çalışmanın süresi net olarak belli değildir. Bu süreyi ailenin
toplantılrdaki etkileşimleri belirler.
Kendini sonlandırma sürecinin sonuna gelindiğini aileyle çalışma toplantıları
kendi içinde zaten kendisini gösterir. Aile bireylerini talepleri ve kararlarıyla toplantı sona
erer.
Sosyal çalışmacı, aile için varılacak hedefe ulaşılmadığı kanısındaysa toplantıları
sürdürme yönünde yönlendirme yapar, ancak talimat vermez; israr etmez; dayatmaz. Sürece
uyar.
Eğer gerek görüyorsa, bir süre sonra aile toplantılarına aile tarafından gerek
duyulması durumunda yeniden başlayabilir.
Sosyal çalışmacı ailenin bu toplantıların yararına inanacağı bir yönlendirme ile
ikinci evrenin yeniden başlaması sürecini kısaltabilir. Ancak ailenin iradesi dışında kendisi
başlatamaz. Başlatırsa verimli ve yararlı olmayacağını bilmelidir.
Aileyle sosyal çalışma tek yanlı konuşulan bir toplantılar zinciri değildir. Yönticiler
gibi herhangi bir aile üyesi de tüm toplantıyı kaplayacak bir konuşmanın yetkilisi değildir. Kısa
ve karşılıklı görüşmeler daha yararlıdır.
Bu nedenle sosyal çalışmacı aile bireylerinin görüşlerini, sıkıntılarını dile
getirmelerini sağlar ve yönlendirme yaparak, muhatabın görüşünü de almak için onun da
görüşünü sorar; toplantıyı kişiden kişiye dolaşarak herkesin görüşlerini dile getirmesine yardımcı
olur.
Bu konuşma düzeni toplantılarda kısa sürede benimsenir ve herkes kendi
düşüncesini, karşısındakini incitmeden söylemeye çalışır.
Zaman zaman ortaya çıkan hiddetli ve yanlış söylemleri düzeltmek, büyümeden
konuyu toparlamak sosyal çalışmacı ya da sosyal yardımcının becerisine dayanan bir konudur.
-

Aileyle sosyal çalışma toplantılarına katılması istenen üçüncü kişiler varsa, aile
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dışından kişiler çok özel durumlar dışında toplantılara katılamazlar; , sürekli olarak toplantılarda
yeralamazlar. Bu kuraldır.
Ancak, konu ile ilgili bir dışardan kişi aile bireylerinin ortak kararı ile, bir iki kez
ya da zaman zaman, ağırlıklı olmamak kaydıyla, görüş alınması ya da paylaşılması için,
toplantılara davet edilebilir.
Üçüncü kişiler katıldıkları toplantıda sonuna kadar kalabilirler de, görüş
alışverişi bittiğinde kendi ya da aile bireylerinin istekleriyle toplantıdan daha erken çıkabilirler
de. Buna yönetici değil aile bireyleri ya da konuk katılımcı karar vermelidir.
Aileyle sosyal çalışma toplantılarında katılımcılar çay kahve içilebilir; kuru pasta
ya da çerez yiyebilir. Ancak ilke olarak, aile bireyleri dışardan yemek getiremez; yemek yeme
ortamında toplantı yapılmaz.
Enaz birkaç ev toplantısından sonra aile bireyleri isterlerse, sosyal çalışmacının
da onayıyla bir piknikte, dışarda bir yemekte, bir kahvede biraraya gelerek farklı bir ortamda
yemek yiyip sohbet edebilirler.
-

Ancak ağırlıkla ve çoğunlukla, dışarda toplantı olmaz.

Bu ölçü içinde eğer aile ilişkilerinin sağlığı açısından, aile bireylerinin de hoş
karşılaması ya da talepleri ile çok özel olarak, sık sık tekrar etmemek kaydıyla ev yemeği
de düzenlenebilir.
olacaktır.

Toplantı bu ortamda yapılır, ancak bilinmelidir ki, daha sınırlı uçlu bir toplantı

Eğer aile bireylerinden biri ya da ikisi aileyle çalışma toplantıları dışında sosyal
çalışmacıyla yalnız, ayrıca görüşmek istiyorlarsa bu çok desteklenen bir durum değildir, ancak,
ısrar varsa, bir kez görüşme yapılabilir.
Ancak, bu görüşmenin yapıldığı uygun bir biçimde aile toplantısında
açıklanmalıdır. Görüşmeyi yapanın da niye böyle bir görüşmeye gerek duyduğunu toplantıda
açık yüreklilikle açıklaması sağlanmalıdır. Bu durumun, toplantıları ilk anda gereceği düşünülse
de uzun evrede toplantı düzeninde rahatlama yaratacağı düşünülmelidir. Çünkü ayrı
görüşmeye bir daha gerek göstermeyecek içtenlik ve karşılıklı saygıyla konuşma ortamı
yaratılması böylece kolaylaşacaktır.
Geniş aile bireylerinin toplantılarda olur demesi durumunda, sosyal çalışmacı bir
aile bireyiyle, bu ana olabilir, baba ya da çocuk olabilir, aile bireylerinin bilgisi dahilinde,
toplantı dışında ayrıca görüşme yapabilir.
-

Bu görüşmenin sonuçları da toplantıya taşınmalıdır.

Zaman zaman, zorunlu dış nedenlerle aile bireylerinden biri toplantıya
katılamıyor olabilir. Bu hoş görülmelidir. Ancak her toplantıda bir ve hatta daha fazla kişinin
293

gelmemesi toplantının işlevinin azaldığının, aileyle sosyal çalışmada sona yaklaşıldığının
göstergesi olacaktır.
Bu durumda sürmesi için dayatma yapılmamalı, başka yöntemler devreye
sokulmalıdır.
Aileyle çalışma yöntemi büyük aileler için daha uygundur. Çünkü karmaşık aile
ilişkilerini ortaya çıkarabilmenin, çözebilmenin ve yeniden düzene sokabilmenin etkili bir
yoludur.
Çekirdek ailede de aileyle çalışma yapılır. Ancak o zaman aile yapısını etkileyen,
bozan dışardan ögeler (kişiler) aile içinde daha kolay sızabildiği için bu tür kişiler de
değerlendirmeye ve hatta gruba alınmalıdır. Buna grupla çalışmacı, sosyal çalışmacı karar
verecektir.
Bu kurallar çerçevesine yapılan aileyle sosyal çalışma ve toplantıları aile bireyleri
arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına, aile
dinamiklerinin yeniden yerliyerine oturmasına katkı vermesi beklenir.
Bu süreç içine uyuşturucu bağımlısı bireyleri olan ailelerde bağımlı kişiyle diğer aile
üyeleri arasında karşılıklı anlayış ve sevgi ortamı yaratılabilirse madenin bırakılması konusunda
da büyük bir adım atılmış olur. Başta bağımlı olmak üzere, düzenli toplantılarla kendisini ifade
edebilen bireylerin birbirlerini anlamaları ve önyargılarını kırmaları kolaylaşır.

10.4.2. Ailece Çalışma
Ailece çalışma, en kısa tanımıyla, belirli bir sosyal soruna sahip ailede, ailenin ve
dolayısıyla sorunun parçası durumunda bir sosyal çalışmacı varsa, o ailenin bireyi, sorunun parçası
olduğu gerçeklerini unutmadan, aile bireyi rolü içinde mesleki teknikleri kullanarak ailenin
içinde kalarak yaptığı çalışmadır. Böyle bir rol ve ortam aileyle çalışmada olduğu gibi çok
kolay ortaya çıkmaz. Ancak seyrek karşılaşılan böyle bir uygulamada sosyal çalışmacı
mesleki işlevlerini kendi aile grubu içinde yerine getirmeye çalışır, ancak çok özel bir
konumda olduğunu bilerek.
Ailece çalışma tubeless (tüpsüz, iç lastiksiz) araba lastiği gibi, patladığı zaman
kendikendisini onaracak kadar bir güce sahip değildir, ancak, birçok yarasını kendi içinde
çözmeye çalışacak bir içsel yapıdır. Ailece çalışma aile içi dinamiğinin yaratılmasıdır,
onarılmasıdır.
Zamanla ilgili iki kural şudur:
Bir ailece çalışmasının başlama ve bitiş süresi: Ailece çalışmanın başlangıcını
belirlemek kolaydır, ancak bitişini belirlemek yanlıştır. Olağan olarak grupla ya da aileyle
çalışmada bir süre belirlenebilir. Ailece çalışmada süreyi belirlemek hem olanaksızdır hem
yanlıştır. Ailece çalışma doyum ya da tıkanma noktasına kadar sürer.
Gündelik toplantıların başlama ve bitiş süresi: Yapılacak ailece çalışmasının günlük
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saatlerini belirlemek de olanaksızdır. Ailece çalışma günlük zaman sınırına da sahip değildir.
Aileyle çalışmada yapıldığı gibi belirli zaman aralıklarıyla sınırlı olamaz. Çünkü, aile içi iletişimin
saati ve zamanı olamaz. Süresi belirlenemez. Toplantı açısından en anlamlı iletişimler günün her
bir saatinde kendisini gösterebilir.
Ailece çalışmada sosyal çalışmacı hem aileyle çalışmanın/grup çalışmasının tekniklerini
almıştır; bilmektedir, hem de kendi ailesi olduğu ve kendisi de sorunun bir parçası olduğu için
ailenin dışında kalarak aileyle çalışma yapamayacağını bilmektedir. Güçlük de buradadır. Bu
nedenle ailenin üyesi olarak yapabilirse içsel yönlendirme yapacaktır. Sosyal çalışmacı olarak
belirli bir işleve sahip sosyal çalışmacı aile iletişimlerinde bu özel koşullar altında olabildiğince
mesleki tekniklerini kullanmaya çaba harcayacaktır. Uygulamada güçlüklerle karşılaşacaktır. Bu
çalışmanın zor olduğunu bilmesi yeni teknikler geliştirmesini kolaylaştıracaktır. Bu yaratıcılık
için de zorlu ve önemli bir çalışmayı sırtlandığının bilincinde olarak konuya iyiniyetle
yaklaşmalıdır. Kendi içinde gösterebildiği kadar meslek disiplinini göstermeye çalışacaktır. Zorlu
bir işin içinde olduğunun bilinciyle sabırlı olacaktır.
Mesleki yöntem ve teknikleri bilen bir sorun sahibi bunları nasıl kullanabilir? Bu konumda,
bir başka aileyle çalışırken kullandığı gibi elbette kullanamayacaktır. Ondan da kimse bu görevi
ve rolü beklememelidir. Ancak, anne, baba, çocuk vb. aile parçaları olan kişinin bu işlerde
yetkin olan bir mesleğin elemanı olduğunu bilirler. Ancak onu evlat, anne ya da baba olarak
gördükleri için mesleki rolünü doğal olarak öne çekemeyeceklerdir. Öteyandan, sosyal çalışmacı
da, bildiği mesleki teknikleri belirli sorunlar yaşayan kendi ailesi içinde uygulamaya
aktaramayacağının bilinci içindedir. O zaman, yapılması gereken şudur:
Eve gelecek ya da kendilerini farklı bir ortama davet ederek aileyle çalışma yapan bir
sosyal çalışmacı aileyle çalışma yönteminde olduğu gibi aile bireyleriyle topluca görüşmeye
başlayacaklar; aile bireyleri burada ailece çalışmanın önhazırlığına alınacaktır. Sosyal
çalışmacıdan alacakları temel bilgilere göre evde nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgi
sahibi olacaklardır. Ailenin sözgeçen kişisi ile ayrıca başbaşa görüşme de yapılabilir. Bu
çalışmanın yanısıra sosyal çalışmacı aile içine yeralan sosyal sorun sahibi sosyal çalışmacı ile de
ayrıca görüşmeler yapmalı, hatta sürekli iletişim haline olmalıdır. Burada kuruluşta görevli sosyal
çalışmacı dışardan yönetim modelini değiştirerek uygulamaktadır. Ailece çalışma yapacak olan
ve yapan aile üyeleriyle bu toplantılarda birarada olmadan grup içindeki sosyal çalışmacı ve
başka etkin kişileri hazırlayarak ailece çalışmanın en az hatayla sürdürülmesini sağlayacaktır.
Bu dışardan yönetimin daha ötesinde birşeydir. Her iki sosyal çalışmacı yüzyüze ve telefonla
kesintisiz iletişim durumunda olmalıdır.
Özetle, ailece çalışmanın yapıldığı aile mutlaka ilgili sosyal hizmet merkezinden yardım
ve destek almalıdır. Ya da ailece çalışma sosyal hizmet merkezinden gelen sosyal çalışmacının
yaptığı aileyle çalışmanın arkasından rehabilite edici bir aşama olarak gene o sosyal
çalışmacının – dışardan - gözetiminde kendi iç dinamiğiyle sürdürülebilir. Bunun için aile
bireylerinin iç ve dış sosyal çalışmacılar tarafından mesleki tekniklere uygun olarak
hazırlanmaları esastır.
Bu düzeyde yapılan aileyle çalışmanın hangi ortamda yapılması gerektiğine aileyle
birlikte sosyal çalışmacı karar verecektir.
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Nasıl ki, grupla çalışma ile grupça çalışma arasında önemli bir uygulama, yöntem ve
teknik farkı varsa; aynı orada olduğu gibi, aileyle çalışma ile ailece çalışma arasında da ciddi
uygulama, yöntem ve teknik farkları vardır. Gene de hedef öznenin grup değil aile olması
farkıyla bu alt yöntemlerin uygulama hedefleri hemen hemen aynıdır. Aile ile grup yapılanması ve
özellikleri ile ilgili diğer sayfalarda okuyacağınız farklar (Bkz. 10.2) grup ya da aile üyelerine
yaklaşımda ve grup ve aile bireylerinin ve sosyal çalışmacı arasındaki etkileşimdedir.
Bu kitabın grup çalışması genel başlığı ve onun altında, grupla çalışma ve grupça çalışma
olarak öğrendiğiniz bilgiler aile çalışması genel başlığı ve onun altında aileyle çalışma ve
ailece çalışma başlıkları altında da yapılabilir mi sorusunun karşılığı şudur: Herhalde
denenebilir. Ancak, kabul edilmelidir ki, aile içindeki bağımlı bireyin sosyal çalışmacı olması
durumunda onun aile bireyi olarak grubu yönlendirmesi ve grupça yani ailece çalışmaya
başarıyla imza atması çok daha güçtür. Bu başarı, belki bağımlılık öncesi aşamada bağımlılığa
götüren yolu tıkayan bir çalışma düzeninde yapılabilirse, sağlanabilir. Ancak, bağımlılık
aşamasında ailece çalışmada başarı olanaksızdır. Çünkü aile yıkımların altındadır; kendisini böyle
hissetmektedir. Bağımlılıktan arındırma tedavisinden sonra, sosyal tedavi aşamasında ailece
çalışma ciddi ve sıkı bir aile desteği altında bağımlının sosyal tedavisinde denenebilir.
Bu durumda da aile içindeki bağımlı sosyal çalışmacıdan çok özel bir mesleki
performans beklemek doğru olmayacaktır. Ancak, kuruluşta çalışan ve konuya dışardan destek
olan sosyal çalışmacının yönlendiriciliğinde gerek aileiçi sosyal çalışmacı gerek diğer aile
bireyleri birbirlerine ilişkilerine özen göstererek yaklaşmaya çalışacaklardır. Bunu başaramayan
olursa zaten sonunun bir boyutu kendisi gösteriyor demektir. İlişkileri bozan kişi olarak, ailede
belirli bireylere ya da aileye tahammül edemeyen kişi olarak, ya da aile içinde mağdur olarak,
herhangi bir biçimde sorun kendisini göstermeye başlayacaktır.
Sorunun kendisini göstermemesi ailece çalışmanın yaraları sararak sürdüğünü, zaman
zaman sorunun kendisini göstermesi ailece çalışmanın sorunu açığa çıkarttığının göstergesi
olacaktır. Bu aşamada kuruluştaki sosyal çalışmacı ile görüşen aileiçi sosyal çalışmacı, birlikte,
yeni, taktikler, teknikler ve uzun evrede çözüm yolları geliştirecek ve öyle yola devam
edeceklerdir. Bu aşama toplantılarının sonucunda çalışmanın rotası da değişebilir; değiştirilebilir.
Ailece çalışmaya uygun bir örnek, çatışmalı ve uzun bir askerlikten dönen bir delikanlının
ailesi içinde yaşadığı depresif dönemde aile içinde yeralan sosyal çalışmacı, aile içi, grupiçi
yönlendirmelerle kardeşinin depresyondan kurtulmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapabilir.
Bunun için, askerden dönen kardeşiyle, diğer aile bireyleriyle ayrı ayrı görüşerek sorunu çözme
yolunda meslek yöntemlerini, grubu yönetmeden, grubun üzerine çıkmadan, grubun sorunları
yaşayan bir üyesi olarak kullanabilir. Bunun için mahalle olarak bağlı olduğu sosyal hizmet
merkezinden yönlendirme yardımı alabilir, meslektaşlarıyla konuyu konsülte edebilir.
Bir başka örnek: İşsiz ve çalışmak istemeyen babasını ailenin ya da aile dışında o babayı
ya da anneyi en etkileme gücü olan kişiyi bulup, onunla görüşüp babanın çalışmaya güdülenmesi
için etkileşimlerini geliştirebilir. Aile içinde yaratılacak etkileşimlerle baba çalışmaya
yönlendirilebilir. Bunların hiçbiri ricayla ya da talimatla, zorlamayla olmaz. Belki biraz uzun
sürecek ailece çalışmayla olabilir.
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Ailece çalışma, aile içinde sürtüşmelerin tarafı olan bireye, işsiz babaya, yemek
yememe hastalığına tutulmuş evin 17 yaşındaki gençkızına, ilişkileri çok bozuk, biri cezaevinden
çıkmış, diğeri üniversite çıkışlı iki kardeşe “yola getirelim” diyerek, aile bireylerinin üzerlerine
hörelenmesi demek değildir. Bu durum daha kaotik bir aile ortamı yaratır. Aile içinde bulunan,
sorunu yaşayan, ama meslek tekniklerini bilen, öğüt verici, talimat verici, eleştirici olmayan bir
sosyal çalışmacı kardeşin ılımlı yaklaşımı ve değer aile bireylerini etkilemesiyle aile içindeki
sorun zamana içinde eritilebilir.
Örnekler arttırılabilir. Bütün bu örneklerde sosyal hizmet merkezinden, yani dışardan
düzenli alınan bir sosyal çalışmacı desteği, bu çalışmayı kolaylaştıracaktır.
Ancak bu kitap bağımlılık konusunda yazılmış bir kitap olduğu için, okurumuz olan
öğrenciler madde bağımlılığı alanında bir ailece çalışma örneği de okumak isteyeceklerdir. Ailece
çalışma, eğer ailede bulunan sosyal meslek sahibi, sosyal çalışmacı madde düşkünü ya da
bağımlısı ise böyle hassas bir konuda sağlıklı işlemeyebilir. Aile üyesi olan sosyal çalışmacı
bizzat bağımlı ise ondan aileye katkı beklemek mantıklı olmayacaktır. Ancak, bağımlı bir bireyin
bulunduğu ailede bulunan ve bağımlı aile üyesi nedeniyle ailenin yaşadığı sorunu yaşayan sosyal
çalışmacı ailece çalışma tekniklerini özümseyerek, kendisini bu işe hazırlayarak ve bir sosyal
hizmet merkezinden destek alarak evin içinde bir olumlu harekete yolaçabilir. Diğer aile
bireylerinin bağımlıya daha anlayışlı, incitmeden yaklaşmaları, ötekileştirmemeleri yönünde
davranış değişikliğini sağlayabilir. Bağımlının ev ortamında geçireceği kriz anında diğer aile
bireylerinin olumsuz etkilenmelerinin şiddetini düşürecek önlemler alabilir. Tüm aile bireyleriyle
konuşup ikna ederek ev içinde zaman zaman sakince aile toplantıları yapılmasını sağlayabilir.
Aile üyelerine biri konuşurken dinlemeyi öğretebilir. Karşıt görüş sahiplerinin de
kabullenilmesi gerektiği yönünde telkin yapabilir. Ailede bağımlıya karşı sevecen ve anlayışlı
bir ortam yaratılmasını sağlayabilirse bağımlının kurtulması yönünde ufak da olsa küçük bir katkı
yapmış olur. Böyle bir ortamda, bağımlının tedaviyi belki de daha kolay kabul etmesi sağlanabilir.
Ancak aile çalışması genel kavramı altında aileyle çalışma ve ailece çalışma yöntemlerinin
daha etkin ve hedefe yönelik olarak kullanılabileceği başka alanlarda daha büyük başarılar
kazanılabilir. Biz bu kitapta yöntemleri, bağımlılık alanında kullanabilmek için tanıtıyoruz.
Diğer sosyal hizmet alanlarında farklı hedefler için farklı sonuçlar doğurabileceği öngörülür.
Ailenin yaşadığı sosyal soruna duyarlı, bilgili, bilinçli bir ailede ya da aile bireylerinden
önemli birinin ya da birkaç kişinin duyarlı olduğu bir ailede, aileyle çalışma yapan sosyal
çalışmacı aileyi belirli bir süre ya da belirli bir süre sonra kendi içinde başbaşa bırakmayı doğru
bularak aile toplantılarından ayrılırsa ve derse ki; siz ailece bu sorunu bir tartışın, bir görüşün,
kendi içinizde gücünüzü ortaya çıkararak bir sonuca varın; ailece çalışmayı başlatmış olur..
Ailece çalışma, aileyle çalışmanın bir parçası ya da ikinci adımı, aşaması olarak ortaya çıkabilir.
O çalışılan ailenin sahip olduğu ya da düzenli bir aile çalışması sonucu o aşamaya
geldiği noktada eğer ailenin gücü sosyal çalışmacıya güven veriyorsa bu yöntemin denenmesi
daha da etkili olabilecektir. Ailece çalışmanın süresi ailenin içinde bulunduğu aşama ya da
konum ile sosyal çalışmacının kararına uygun olarak geçici ya da sürekli olabilir. Süreklilik
durumunda sosyal çalışmacı aile içindeki yönlendirici kişi (aileiçi sosyal çalışmacı) ile düzenli
görüşmeler yaparak bilgi alır; yönlendiriciyi yönlendirir.
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Ailece çalışmanın da farklı bir alt yöntem olduğunu, farklı bir sosyal hizmet alanında
farklı etkiler yaratabilecek bir yöntem olduğunu bilerek öğreniniz, sevgili öğrenciler. Bu alt
yöntem, aile çalışması yönteminin ailenin sorunlarını kendi güçleriyle aşabilmelerini sağlama
hedefine uygun olarak düzenlenmiş bir yöntemdir.
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Uygulama Soruları
1)

Grup çalışması ile grupla çalışma arasında uygulamaya yansıyan farkı açıklayınız.

2)

Grupla çalışma ile grupça çalışma arasında uygulamaya yansıyan farkı açıklayınız.

3)

Aile çalışması hangi farklı uygulamayla ikiye ayrılır?

4)

Aileyle çalışma ile ailece çalışma arasında uygulamaya yansıyan farklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüme grup ve aile çalışması genel adlarıyla tanınan iki meslek yöntemini öğrendik.
Bu genel kavramların uygulama arenasında iki farklı uygulama modelleri olduğunu öğrendik.
Özellikle madde bağımlılığı alanında grupla çalışma ile grupça çalışma arasında sonuçları
etkileyecek önemde ciddi bir fark olduğunu öğrendik. Grup ve aile çalışmalarında uygulamayı
belirginleştiren yaklaşımları, ilkeleri ve bakış açılarını öğrendik. Bu öğrendiklerimizi ek bilgilerle
geliştirdikçe zaman içinde olayı daha iyi kavrayacağız.
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Bölüm Soruları
1)
Sosyal çalışma mesleğinin birey ya da grubu hedefleyerek sosyal tedaviyi,
kişilerarası ve sosyal uyumları, birlikte yaşamayı ve birlikte mutlu olmayı hedefleyen meslek
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Grupla çalışma

b)

Bireyle çalışma

c)

Sosyal danışmanlık

d)

Sosyal eğitim

2)
Sosyal çalışmacının, bir grupla çalışırken meslekî kimliği içinde ve grubun
dışında kalarak yaptığı çalışma …………………….. adıyla anılır.
3)
Sosyal çalışmacının, bir grupla çalışırken meslekî kimliği belli,, ancak grubun bir
üyesi olarak, grupta meslek kimliğiyle öne çıkmadan yaptığı çalışma ……………………..
adıyla anılır.
4)
Açık dışsal yönetimli ve açık içsel yönetimli adlarıyla iki çeşidi olan grup
çalışması hangisidir?
a)

Grup çalışması

b)

Grupla çalışma

c)

Grupça çalışma

d)

Grupsal çalışma

5)
Grupça çalışma kendi içinde ikiye ayrılır. Grup üyelerinin sahip olduğu sorunun
parçası olarak yapılan grupça çalışma ile sorunun parçası olmadan, grupla bütünleşilerek
yapılan grupça çalışma. Bu ifade doğru mudur?
a)

Doğru

b)

Yanlış

6)
Aşağıdaki grup çalışması modellerinden hangisinde sosyal çalışmacı, grup
çalışmacısı grup dinamiğinin dışında kalarak çalışır?
a)

Grupça çalışma

b)

Grupsal çalışma

c)

Grupla çalışma
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d)
7)
yanlıştır?

Grup çalışması
Doğru konuşma tekniklerine göre aşağıdaki konuşma türlerinden hangisi

a)

Suçu olsa bile suçlamadan konuşmak.

b)

Herkesin içinde öğüt vermeden konuşmak.

c)

Grup üyelerini birebir hedef almamak.

d)

Kim olursa olsun mutlaka siz diyerek konuşmak.

8)
Aile, içinde yaşadığı sosyal sorunu kendi başına, iç dinamikleriyle çözme gücüne
sahip olduğunu aileden sorumlu sosyal çalışmacıya hissettirdiği, o güveni verdiği zaman, bir
sosyal çalışmacının katılmayacağı, doğrudan müdahalede bulunmayacağı, grupiçi yönlendirme
yapmayacağı, sadece aile bireylerinin kendi aralarında yapılan düzenli, dizgeli, ilkeli, hedefli
toplantılara ……………………….. denir..
9)
Aile, içinde yaşadığı sosyal sorunu kendi başına, iç dinamikleriyle çözme gücüne
sahip olmadığı durumlarda bir sosyal çalışmacının müdahalesi, katkısı, desteği ve
yönlendiriciliğiyle, ailenin tüm ya da belirli bireyleriyle yapılan düzenli, dizgeli, ilkeli, hedefli
yapılan toplantılara ……………………….. denir.
10)

Ailece çalışma;

a)

Çocuklu ailelerde daha geçerli olur.

b)

Ailenin iç gücüne ve sağlıklı iç dinamiklerine dayanır.

c)

Ailede bir kişi eksikse yapılır.

d)

Tek çocuklu ailelerde yapılır.

Cevaplar
1) a, 2) grupla çalışma, 3) grupça çalışma, 4) b, 5) a, 6) c, 7) d, 8) ailece çalışma, 9)
aileyle çalışma, 10) b
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11. SOSYAL ÇALIŞMA MESLEĞİNİN MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI
KULLANDIĞI MESLEK YÖNTEMLERİ 4
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Olgu yönetimi nedir?



Sosyal eylem nedir?



Kendini tanıma



Güven verme



Özgüven kazandırma



Dirençlendirme



Güdüleme (motivasyon)


Sosyal tedavi yapan sosyal çalışmacı ve sosyal yardımcılar için bilinmesi gereken
genel bilgilerden örnekler ile bu uygulamaları verimli kılacak donanım bilgilerini de
kazanmakta yarar vardır ve bunlar da kendini tanımadan başlayan, güven ve özgüvenle gelişen
ve güdülemeye kadar giden farklı hizmetlerdir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir sosyal çalışma mesleği yöntemi olarak olgu yönetimi nedir?

2)

Aynı kapsamda, sosyal eylem ne anlama gelir?

3)
Sosyal çalışmada kendini tanıma, güven verme, özgüven kazandırma,
dirençlendirme ile güdüleme (motivasyon) kavramları ne anlam taşır?
4)
Sosyal çalışma uygulamaları sosyal çalışmacının kişisel olarak sahip olacağı ne tür
bilgilerle daha çok kendisini gösterir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal çalışmada
kullanılan olgu yönetimi
ile sosyal eylem nedir?

Sosyal çalışma
uygulamasını verimli
kılacak donanım bilgileri
nelerdir?

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Üniversitede bilgi kazanımı
aynı bilgiyi tek kaynaktan
değil, farklı kaynaklardan
okuyarak olur.

Her bölümde adım adım
daha fazla sosyal çalışma
yöntemlerini öğrenerek
daha kapsamı bilgilere
ulaşıyor olmak.

Ancak, yöntem gibi doğrudan
uygulama içerikli bilgiler sadece
okumakla değil, uygulama da
yapmakla kalıcılaşır ve hatta
gelişir.
Öğrenci uygulamayı stajda yapar
ve öğrenir. Onun dışında diğer
öğrenci arkadaşlarıyla uygulama
oyunları oynayarak bilgilerini
kalıcılaştırıp geliştirebilir.
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Anahtar Kavramlar


Olgu yönetimi



Sosyal eylem



Sosyal donanım bilgileri



Kendini tanıma



Güven verme



Özgüven kazandırma



Dirençlendirme



Güdüleme (motivasyon)
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Giriş
Sevgili öğrenciler. Bu bölümde sosyal çalışma mesleğinin uygulama yöntemlerini
öğrenmeyi sürdürüyoruz. Bu bölümde olgu yönetimi ile sosyal eylem adlı yöntemleri
öğreneceğiz.
Ayrıca bir sosyal çalışmacının meslek yöntemlerini uygulamadan önce sahip olması
gereken temel ilke ve hareket bilgilerinin bir kısmına da bu bölümde yer verdik. Bu bilgiler
uygulama yöntemlerinin uygulanmalarını destekleyecek bilgilerdir.
Böylece sosyal çalışmanın ne kadar farklı, renkli ve zengin bir meslek olduğunu da
görmüş olacak ve daha da seveceksiniz. Gördüğünüz gibi sosyal çalışma içeriği dolu dolu bir
meslektir. Sadece yapılan sosyal hizmetlerden ibaret olmayan, içeriğinde insan onuru ve ona
yardım temelli birçok bilgilerle sahip bir meslektir.
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11.1. Olgu Yönetimi
Olgu yönetimi ABD’de kullanılan case management adlı meslekî yöntemin Türkçe
karşılığıdır. Bireyle çalışmadan (case work) çok farklıdır. Bireyle değil kişiye yönelik bir
çalışmadır. Bilindiği gibi birey (fert (Ar.); individuum (İng.); das Individuum (Alm.)) kişiden
(şahıs (Ar.); person (İng.); die Person (Alm.)) farklıdır. Birey, ekonomik, toplumsal, sosyal,
kültürel, siyasal bağlamları içindeki insanı anlatırken, kişi, ayakları üzerinde doğada ve havada
belirli bir yer kapsayan, hiçbir bağlantısı içinde düşünülmeyen tek bir insanı anlatır.
Bu tanımdan hareketle, bireyle çalışmada sosyal çalışmacı bireyin içsel sorunlarının
çözümü için çalışırken, olgu yönetiminde bireyin daha çok gündelik kişisel sorunlarının
çözümüne yönelir, yani bireyle çalışmaz, kişi için birşeyler yapar. Bu yöntem özellikle o kişinin
yakınlarının onu yalnız bıraktığı ya da yalnız yaşamak zorunda kalan kişiler için sözkonusudur.
Olgu yöneticisi o kişinin gündelik yaşamı kolaylaştırıcıdır. Elbette, olgu yönetimi bu anlamda
bireyle çalışmadan farklıdır. Yerine göre ona destek niteliğindedir.
Bu yatalak ya da yaşlı bir kişinin beden bakımından, sosyal çevresi ile bağlantılarının
kurulması çalışmalarına, özbakımını yapamıyor durumdaysa beden temizliğinden evinin ve dış
çevresinin (örneğin bahçe) temizliğine kadar… Yemeklerini yapamayacak durumdaysa
yemeklerinin düzenli sağlanmasından, alışverişlerinin ya da elektrik, su, gaz gibi ödemelerinin
düzenli yapılmasına, bunlar gibi her türlü gereksinimlerinin karşılanmasından kendisinin
yalnızlığını giderecek iletişimlerin kurulması ve sürdürülmesine değin birçok etkinliği kapsar.
Bir deyişle, yerine göre, kendisine yetemeyen kişiyi nitelikli yaşamasına yarayacak tüm kişisel
desteklerin verilmesinden kişiyi birey yapmaya, kişisel yaşamını bireysel etkileşimlere açık
duruma getirme yöntemidir. Kısa deyişle kişiyi bireyleştirme yöntemidir. Sonuç: iki temel işlevi
vardır olgu yönetiminin:
a)

Kişinin özgereksinimlerini karşılama ve

b)

Kişiyi bireyleştirme…

Kişiyi bireyleştirme, yalnız ve soyutlanmış yaşayan birinin sosyal çevresini
oluşturmasına yardım… Yalnız kalmak zorunda ya da durumundaysa yalnızlığını giderecek
etkinlikler…
-

belirli saatlerde çay içip hoşbeşleme gibi…

-

ona kitap, gazete okuma gibi,

-

sinemaya birlikte gitme gibi…

-

birlikte televizyon izleme gibi…

-

Birlikte elişi yapma gibi..

-

Ve kişiye özel akla daha neler gelebilirse…

Görüldüğü gibi olgu yönetimi kişinin sadece somut işlerinin yapılması ya da yaptırılması
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için kanallar bulunması değil, onun insan olarak gereksinimi olan;
-

düşünce ile

-

el ve beden becerilerini geliştirici,

-

boş zaman değerlendirici,

-

sosyalleştirici,

-

kültürünü arttırıcı ve

-

ona insan olduğunu hissettirecek,

-

onu yaşama bağlayacak her türlü çalışmaları da kapsar.

Olgu yönetimi, görüldüğü gibi kendisine yetemeyenler için sosyal çalışmanın hem maddi
hem manevi boyutta bir yardım yöntemi, böylelikle kişiyi toplumda diri tutma çalışmasıdır.
Olgu yönetimi, madde bağımlılığının tedavisinden sonraki bir ara dönemde gerekli
olabilecek bir yöntemdir. Bağımlıya kişisel ve sosyal destek sağlanması yöntemidir. Olgu
yönetimi bağımlılık sürecinden yeni çıkan için bir cansuyu, bir kendine gelme desteği olabilir.
Onu bu dalgalı ve zorlu döneminde yalnız bırakmamanın, yanlış insanların eline bırakmamanın,
onunda dışarı çıkıp dolaşmanın, onun yeni çevreler oluşturmasını ağlamanın, bu olmuyorsa ona
yeni çevreler oluşturmanın, onu yeni çevrelere sokmanın, sinemalara, pikniklere gitmenin bir
aracı olabilir.
Olgu yönetimi kısa ya da uzun tutulmasına sosyal çalışmacının kişinin durumuna göre
karar vereceği özel bir süreçtir. Bir bağımlı ya da hasta için kısa sürerken bir yaşlı kişi ya da çift
için uzun da sürebilir. Zamanın uzunluğunu ya da kısalığını olgunun durumu ve sosyal çalışmacının
vereceği karar belirler.
Kendisini işe yaramaz, itilmiş duyumsayan bir olguyu topluma yeniden bağlamanın en
kestirme ve ama zor yolu onu iş sahibi yapmak, çalışması ortamını hazırlamak, olanağını
yaratmaktır. Bağımlılar, hele bağımlılıktan kurtulma isteğinde olan bağımlılar çalışabilirler. Hatta
bu onlar için kurtulmaları için kolaylaştırıcı olur. Türkiye İş Kurumunun Avrupa’daki örnekleri
gibi, iş arayanlar ve bulunan işler içinde bağımlıları listebaşı yapmak gibi anlayışlı destekleri
bulunmaktadır. Bundan yararlanılarak İşkur ile bağlantı kurularak bağımlı olguya iş
bulunabilir.
Başvuranı işe sokmak sosyal çalışmacının görevinin sona ermesi demek değildir.
Bağımlının çalışma süresinde de gene kendisiyle düzenli ve sık görüşmelerle işleriyle ilgili
başlangıç sıkıntılarının giderilmesi için destekler verilmelidir. Bu da bir geçiş ve uyum
aşamasıdır çünkü…
Sosyal çalışmacılar ve takım içinde birlikte çalıştıkları diğer sosyal meslekler birlikte
bağımlılar için korumalı işyerlerinin açılmasının ya da bağımlılar için toplum içinde ayrım
gözetilmeden çalışma olanaklarının geliştirilmesinin hangisinin nerelerde ne ölçüde daha etkili
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olacağı konusunu tartışmalıdırlar.
Olgu yönetimi bağımlının bağımlılıktan kurtarılması aşamasında öyle bir sosyal ilaç olabilir
ki, onun için bu yöntemin ayrıntılarıyla hem yazıda hem uygulamada dikkatle geliştirmesinde
yarar bulunmaktadır.
Madde bağımlısıyla ilgili olarak olgu yönetiminin geliştirilmesi madde bağımlısı için
uğraş olacak işlem ve eylemlerden uzak tutulması gibi bir olumsuzluğa işaret etmez. Onun,
hastanın gündelik ve düzenli işlerini yapamayacağı bir aşamada anlam kazanacaktır.

11.2. Sosyal Eylem
Sosyal eylem bir köyde, mahallede, sesini duyuramayan dar bir yörede çok özel
durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Giderilmesi aslında zor olmayan, ancak uzun süre
ilgilenilmemiş, giderilmesi için çaba harcanmamış bir sorunun giderilmesi için, sadece bu
amaçla sınırlı bir eylemdir. Siyasal amaçlı bir hareket değildir. Sorunun çözülmesini hedefler.
Toplulukla çalışmaya benzer, ancak toplulukla çalışma değildir. Çünkü toplulukla
çalışmanın temel hedefi bir topluluğu, yerel toplumu fiziksel, ekonomik, sosyal, toplumsal,
eğitsel boyutlarda örgütleme, eğitme ve kalkındırmadır. Uzun evreli, uzun soluklu bir planlı
çalışmadır. Sosyal eylem sorun çözme eylemidir. Uzun süredir ortadan kaldırılamamış,
ilgilenilmemiş ya da dikkat çekmeyen ve mahalleliye zarar veren bir yerel soruna sorunu çözme
yetkisine sahip makamların ilgisini çekmek için geçici eylemlerdir. Sorun çözülürse sosyal
eylem biter. Oysa toplulukla çalışma uzun soluklu bir çalışmadır.
Bir toplulukta, bir mahallede, bir köyde, sesini çok fazla duyuramayan bir yörede,
mahalleliye zarar veren yerel bir sorunun ortaya çıkması ve uzun süre o soruna yerel ya da
merkezi yönetimin duyarsız kalması ya da farkına varmaması, görememesi ya da o konuya sıra
gelmediğini düşünmesi ya da o sorunu önemli görmemesi gibi tavırları ve ilgilenmemesi
karşısında sorunun ortadan kaldırılması, doğal ya da yasal haklarının gerçekleşmesi amacıyla
mahalle sakinlerinin yakın (yerel) ve uzak (merkezi) yönetimin dikkatini ve konuya ilgilerini
çekebilmek için yaptıkları seslerini duyurma tepkilerinin sosyal çalışmacı tarafından
örgütlenmesi ve uygulanmasıdır.
Küçük çaplı bir toplanma, belediye başkanından randevu alamama durumunda seslerini
ve güçlerini duyurma amaçlı belediyeye yürüme, sorun karşısında ortak düşüncelerini oluşturma
ve pekiştirme amaçlı kahve toplantıları yapma sosyal eyleme girer. İngilizcesi “social action”,
Almancası “soziale Handlung” ya da “soziale Aktion”dur. Bu, halkı kışkırtma değildir. Halkı
sokağa dökme değildir. Yerel ve sınırlı bir konuda sorun sahiplerinin isteklerini ve
bilinçliliklerini gösterme yöntemidir. Örneğin, klasik örnek, bir mahallede üstgeçit yaptırılması
için isteklerine yanıt alamayan mahallelilerin randevu alıp belediye yetkilileriyle
görüşememeleri durumunda, topluca belediyeye yürümeleridir. Belediye başkanıyla
görüştükleri zaman sosyal eylem amacına ulaşmış sayılır. Bu süreç üstgeçidin yapılmasına
kadar da sürebilir.
Sosyal eylem, halkı kışkırtma değildir; sokağa dökme değildir. Yerel ve sınırlı bir konuda
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sorun sahiplerinin isteklerini ve bilinçliliklerini gösterme yöntemidir. Örneğin, bir mahallede
ardarda gelen ölümlü trafik kazalarından ötürü üstgeçit yaptırılması için hukuksal isteklerine
yanıt alamayan mahallelilerin randevu alıp belediye yetkilileriyle görüşememeleri durumunda,
topluca belediyeye yürümeleridir. Sorunlarını yetkililere anlatmalarıdır. Onların duyarlıklarını
harekete geçirmeleridir. Sosyal eylem üstgeçidin yapılmasıyla amacına ulaşmış sayılır ve
kesilir.
Çamurun köye zarar vermesi üzerine köyün girişine asfalt yol dökülmesi, susuz köye
su getirilmesi gibi talepler başvuru ile, görüşmelerle gerçekleşirse sosyal eyleme gerek kalmaz.
Sosyal eylem köye, mahallenin o sorunla ilgili olarak yaşadığı zararlara karşı bir tepkidir,
yönetime karşı değil.
Hatta kimi zaman, sosyal çalışmacının ve sosyal hizmet bürolarının hiçbir katılımı ve
haberi olmadan bir mahallede, bir yörede yukarıda sözü edilen yerel sorunlar için gruplaşma ve
bir hareket ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda sosyal çalışmacının mesleki görevi ve mesleki
sorumluluğu, böyle bir harekete haklı ve yerel nedenlerini irdeleyerek destek vermek ve amaca
ulaşıldıktan sonra bu hareketin demokratik çerçeveler içinde sonlandırılmasını sağlamaktır.
Madde bağımlılığı konusunda mahalleyi saran zararlı madde, uyuşturucu satıcılarına
karşı polisin ve yetkililerin duyarsız kalması durumunda mahallelinin toplanarak yerine göre
resmi makamlara, yerine göre karakola gitmeleri örnek olarak verilebilir. Grup sözcüsü
konuyu yetkililere anlatır. Sosyal çalışmacı bunun için yerel halkın gücünü yanına alır; onların sesi
olur, sözcüsü olur. Duruma göre topluluğun sesi olur, duruma göre yerel önderleri öne çıkararak
onlar tarafından sorunun anlatılması, haklılığın savunulmasına önayak olur.
Yöntemin özü, sorun çözücü makamlara birarada, topluca gidilerek;
-

sözkonusu sorundan etkilenenlerin birkaç kişi değil daha kalabalık olduğunu,

-

ve soruna karşı duyarlılıklarını göstermektir.

Aslında bu tür olaylar kendiliğinden her ülkenin her tarafında zaman zaman
olmaktadır. Uyuşturucu ekimine karşı olan köylüler, siyanür zehirlenmesine ya da doğanın
tahribatına karşı o bölgenin insanları, azgın bir nehir üzerine köprü isteyen yerleşimciler, düzensiz
yapılmış bir yol üstünde sık sık yaşanan ölümlü kazalara karşı dikkat çekmek isteyen sakinler…
sık sık gazetelerde haber olmaktadır. Sosyal eylemin gelişmiş ülkelerde yöntem olarak
benimsenmesi böylesi toplu tepkilerin kendiliğinden ve zarar verici denetimsizlikte olması
yerine sosyal çalışmacı tarafından belirlenen bir düzenleme ile doğabilecek taşkınlıkların
denetim altında tutulması, halkın denetimli bir örgütlenme yoluyla seslerini yetkililere duyurma
çabası olmasıdır.
Sosyal eylemin güç ve tehlikeli yanı yerel topluluğu harekete geçirince demokrasinin
tam yerleşmediği ülkelerde sanki siyasal bir eylem yapılıyormuş gibi algılanmasıdır. Bir bakıma
bu algılama doğrudur. Çünkü sosyal eylem genelde politik bir eylemdir. Sorunun çözümü için
başka çare kalmayınca toplumu kamu yetkililerinin karşısına çıkararak o yerel sorunun
çözümünü sağlamaktır. Bu anlamda genel olarak sosyal çalışma politik çalışmadır. Bunu
ABD’li Avrupalı bilimciler de söylemektedirler: Social work ist political work. Ancak sosyal
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çalışma yöntemi olarak, bir meslekî yöntem olarak sosyal eylemi doğrudan bir siyasal eylemden
ayıran taraf, sosyal eylemin bir partinin güdümünde ya da bir partinin çıkarına değil, sadece
yerel halkın çıkarına, o sorunun çözülmesi amacıyla yapılmasıdır.
Hemen söyleyelim ki, sosyal eylemin yapılması için sosyal çalışma yetkilileri,
toplulukla çalışmacılar, topluluk örgütleyicileri daha önceden yerel halkın temsilcileri ile sorunu
çözecek hiyerarşiye uygun düzeydeki kamu otoriteleri arasında bağı kurmuş, görüştürmüş
olmalıdırlar. Örneğin dilekçeler verilmiş ve yasal süre beklenilmiş olmalıdır. Bütün bunlara
karşın sorun çözülmüyorsa son evre olarak sosyal eylem devreye sokulmalıdır.
Sosyal eylem sadece toplumu harekete geçiren, ilgili makamlara götüren bir hareket ve
yöntem değildir. Ön çalışmaları olan ve kendi içinde bir bütünlük taşıyan bir yöntemdir. Sosyal
eylem,
-

Yerel topluluk yetkilileri,

-

Kamuoyu oluşturucular,

-

Yerel önderler,

-

Kanı önderleri gibi

-

Topluluktaki öncü kişilerle yapılan yeterli sayıda toplantılar;

-

Halktan kişilere yapılan ev ziyaretleri,

-

Sivil toplum örgütleri ziyaretleri,

-

Mahalle büyüklerinin ziyaretleri ve

-

Bu kişi ve odakların kazanılması,

-

Birlikte çözüm önerilerinin oluşturulması,

-

Geliştirilmesi ve

-

Raporlanması (yazıya dökülmesi)

-

İlk planda rol alan kamu otoritelerini ziyaretler ile

Sorunun ve çözüm önerilerinin anlatılması gibi çeşitli aşamalarla birlikte kullanılan
bir yöntemdir. Bütün bunlar sosyal eylemin parçalarıdır. Sosyal eylem bu çalışmaların bütünlüğü
içinde biçimlenir.
Sosyal eylem, madde bağımlılığı konusunda bir yerel toplumda, belirli kişi, grup ya da
örgütlerin madde üretim, dağıtım, satım suçlarına bulaşmışlığı, bu duruma karşın polisin
ilgisizliği, hükumetin yetersizliği gibi, daha çok Kolombiya’da uyuşturucu baronları ile devlet
yetkililerinin kolkola geçtiği toplumlarda ancak halkın harekete geçirilmesiyle uyuşturucuya
karşı müdadele verilebilecek bir yöntemdir.
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O tür toplumlarda da demokratik anlayış tam anlamıyla geişmediği için politik
çatışmalara yolaçacağından bu tür meslek yöntemlerinin kullanılması herhalde çok zordur.
Çünkü sosyal eylem demokrasinin içselleştirildiği, yönetenlerin halkın sesine kulak verdikleri
toplumlarda geçerli ve etkili olabilecek bir yöntemdir.
Toplumda kamuoyunda demokratik duyarlığın artmasının yanısıra resmi ve yerel
makamların halkın yerel sorunlarına duyarlılıklarının artması ve sosyal eyleme konu olacak
konuların gecikmeden çözülmesiyle sosyal eylem yöntemi ABD’de eski işlerliğini yitirmiştir.
Türkiye’de ise, sosyal çalışma mesleği böyle bir yöntem uygulamasına uygun bir yapılanma,
örgütlenme ve düşünce boyutunda hiçbir zaman olmamıştır. Bunda, sosyal çalışmacıların
kamuda çalışmalarının ve aldıkları öğretimin de rolü vardır.

11.3. Sosyal Çalışma Uygulamasını Verimli Kılacak Donanım Bilgileri
Sosyal çalışma uygulamasını verimli kılacak donanım bilgileri birkaç kategoride ele
alınabilir. Sosyal çalışmacı için çalıştığı her alanı masaya oturarak, yenibaştan, sıfırdan başlar
gibi her boyutuyla ve son durumuyla tanıma çalışması yapmak zorundadır. Bu olmadan ne
konuya, ne soruna, ne sorun sahibine egemen olunabilir. Uygulama kendiliğinden olur, kulaktan
dolma olur, verimsiz olur, başarı getirmez. Bir alanda bir sorun sahibine etkili ve etkin sorun
çözücü hizmeti verebilmek için sosyal çalışmacı şu bilgilerin tümü konusunda kendine
güvenebilmelidir.
-

Meslekî kavram bilgileri,

-

Toplulukta kullanılan yerel güncel kullanılan sözcükleri,

-

Mesleki alanla ilgili jargon,

-

Mesleki alanla ilgili kuramsal bilgiler,

-

Meslek yöntemleriyle ilgili kuramsal bilgiler,

-

Mesleki alanla ilgili mevzuat bilgileri,

-

Örgüt/lenme bilgileri,

-

Çalışılan kurum ya da kuruluştaki örgüt psikolojisini tanıma,

-

Ele alınan sorunu iyice tanıma bilgileri,

-

Uygulama bilgileri,

-

O hizmet türü ile ilgili bilgiler,

-

Hizmetleri düzenleme bilgileri,

-

Hizmet fizik çevresini,

-

Hizmet sosyal çevresini,
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-

Hizmet kültür çevresini tanıma bilgileri,

-

Başvuranı yeterince tanıma bilgileri,

-

Başvuranın aile çevresini,

-

Başvuranın arkadaş çevresini,

-

Başvuranın iş çevresini,

Başvuranın yaşam çevresini tanıma bilgilerine sahip olmadan yapılacak sosyal
çalışmanın başarılı olması düşünülemez.
Bütün bunlara ek olarak, meslek uygulaması yapan sosyal çalışmacı yapılan çalışmayla
ilgili kurum ya da kuruluşların yetkilileri, müdürleri, başkanlarını ve işle ilgili görevlilerini
adlarıyla tanımalıdır. Özellikle toplulukla çalışma, sosyal eylem gibi topluluğu kapsayan
yöntemlerde o merkezi ya da yerel düzlemde topluluğu yönetenleri, ilgili bürokratik makamların
başlarında bulunanları adlarıyla tanımalıdır. Hatta tercih edilir ki, yapılan çalışmanın boyutuna
göre, ilgili yetkililerle herhangi bir boyutta tanışmış, görüşmüş, konuşmuş olmalıdır.
Görülüyor ki, işinde başarılı olmak isteyen bir sosyal çalışmacı için meslekle ilgili
kavram bilgileri ile kuramsal ve uygulama bilgilerinin yeterli olmasının yanısıra uygulamaya
dönük olarak birçok tanıma yapması gerekmektedir. Tanıma sosyal çalışma uygulaması için
adeta temel bir kavramdır. Sosyal çalışmacı için, sorun sahibini tanımadan, kişisel ve sosyal
çevresini tanımaya, örgüt çevresini ve örgütleri tanımadan konu ile ilgili kurum, kuruluş ve kişileri
ad ve statü olarak tanımaya kadar geniş anlamıyla iyi bir tanıma başarılı bir sosyal çalışma ve
doğru yöntem uygulamasının kapı anahtarıdır.
Bütün bunları küçümseyerek ve kulakardı edilerek yapılan bir çalışma meslekî bir
çalışma olmaz, herkesin kolayca yapabileceği bir sosyal hizmet olur.
Kavram bilgileri konusunu kavram başlığı altında kısaca ele aldım. Örgütlenme bilgileri
deyince anlaşılması istenen, ele alınacak sosyal çalışma konusuyla, örneğimizde, madde
bağımlılığıyla ilgili yerel, ulusal ve uluslararası örgütlenmeler konusunda bilgili olmalıdır.
Hizmet fizik çevresi madde bağımlılarıyla çalışma konusunda çok önemlidir. Mahallenin
zula saklanabilecek yerleri, gençlerin toplandıkları gizli köşeler, madde aldıkları ve kullandıkları
gölgealtı yerler, gençlere satıcıların ulaştıkları yerler vb. sosyal çalışmacının bilgi sınırları
içinde olmalıdır.
Hizmet sosyal çevresi hizmetin verildiği çevrenin sosyal özelliklerinin bilinmesidir. Bu
sosyal çevre başvuranın ve ailesinin çevresi de olabilir, başvuranın ve ailesinin sosyal çevresi
olmayabilir de… Başvuranın doğma büyüme ya da geçici yaşadığı fizik çevrede yapılanmış
sosyal çevredir. O yereldeki aile yapısıdır, insan ilişkileridir, kahvehane, piknik yeri, sinema vb.
sayısıdır, spor kompleksleridir, kadınların daha çok evleri önünde sokakta oturmalarıdır, akşam
gezmelerinin sıklığı ya da seyrekliğidir. Dışadönük bir yaşamın mı yoksa içedönük bir yaşamın
mı daha yaygın olduğunun bilinmesidir.
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Hizmet kültür çevresi hizmetin verildiği ya da verilmesi gereken bölgede yaşayanların
kültürel yapılarıdır ve bunun sosyal çalışmacı tarafından iyice bilinmesi gerekir. Ağırlıklı olarak
derebey (feodal) kültürü ağırlıklı anlayışın mı sanayi kültürü ağırlıklı bir anlayışın mı o yerelde,
mahallede geçerli olduğunu görebilmelidir. Çünkü madde bağımlılığına her kültür kendisine
göre farklı yaklaşmaktadır.
Sosyal çalışmacı bağlısı olarak çalıştığı kuruluşun kapasitesi, olanakları çerçevesinde
madde bağımlılığıyla ilgili hizmetlerini ne ölçüde verebileceği, hizmetlerini varolan olanaklar
içinde nasıl düzenleyebileceği konusunda aydınlık olmalıdır, ki vereceği uygulanabilir hizmeti
geniş bir algı içinde düzenleyebilsin. Düzenlenen hizmeti daha sonra çeşitli nedenlerle
veremeyecek bir sosyal çalışmacı hatasını hizmet düzenlemesi sırasında yapmış demektir.
Hizmet düzenleme bilgileri necek yeterliyse gerçekleştirilecek uygulama o denli işevuruk
ve etkili olur. Uygulama bilgileri sosyal çalışmacının yükseköğretimden aldığı bilgilerdir. Ancak
bu genel bilgileri çalıştığı özel sosyal hizmet alanına uygun olarak biçimlendirmeli ve
düzenlemelidir.
Bundan sonra sıra ele alınan sorunun – örneğin madde bağımlılığı sorununun – dörbaşı
bayındır tanınması gelir. Bu konuda sosyal çalışmacı okuma yapacaktır. Bu sadece yazılmış
ilgili kitapların değil, gazete bilgilerinin de okunmasıdır. Kitap bilgileri çerçevesinde yöntem
bilgilerinin konu ile ilgili olarak yeniden gözden geçirilmesidir.
Sorunu iyice tanıyan sosyal çalışmacı hizmet vereceği başvuranı yeterince tanımak için
önçalışma yapmalıdır. Bilgi toplamalıdır. Bu bilgi toplama arkadaşlarından, öğretmenlerinden,
ailesinden, sokak çevresinden olabilir. Bunu yaparken çalışma bir gizli polis tavrında
olmamalıdır. Sanki gizli bilgi topluyor gibi olmamalıdır. Aradaki ince dengeyi sosyal
çalışmacının deneyimi ve kavrarlılığı, önsezişi (feraseti) bulacaktır. Sorun sahibini yeterince
tanıma sağlanabilmeli ki ona verilebilecek en iyi yaklaşım ve hizmet modeli bulunabilsin.
Örneğin, madde bağımlısı ya da adayı yaş olarak küçük ise aile içinde erkek çocuksa
anaya bağımlılık (oidipus) ya da kızsa babaya bağımlılık (elektra) yaşanıp yaşanmadığı, Freud’a
göre üç basamağın hangisinde, yetişkinse, Erikson’a göre sekiz basamağın hangisinde kaldığı ya
da kalmadığı, bu durumun madde bağımlılığını etkileyip etkilemediği, etkilediyse nasıl etkilediği
sosyal çalışmacının gerçekleştireceği tedavi ve rehabilitasyon modellerine temel oluşturacak
bilgilerdir.
Başvuranı tanımak yetmemektedir. Onu yaşam çevresiyle tanımak gerekecektir. Yani,
aile çevresi, kardeşleri, kimlerle büyüdüğü öğrenilmelidir. Başvuranın yaşam çevresini tanıma
bilgileri onun yaşadığı ev, iş, arkadaş çevresinin yeterlice tanınmasıdır. İşinden mutsuzluğumu
var, işyerinde benimseniyor mu dışlanıyor mu, arkadaş çevresi hangi tür iletişime uygun gibi
sorunların yanıtları verilecek meslekî kararı doğrudan etkileyecektir.
Sosyal çalışmacı çalıştığı konuda sahip olduğu bu tür bilgilere göre uygulama modeli
çizer, bireye ona göre yaklaşır, bu bilgilere dayanarak çözüm yöntem ve teknikleri belirler.
Bu demektir ki çalıştığı konuda temel bilgi, uygulama, yöntem ve teknik bilgisi, mevzuat bilgisi
eksik bir sosyal çalışmacının doğru temelde yapabileceği uygulama yoktur. Sosyal çalışmacılar
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bunu bilirler ve önce önlerine gelen, sorumluluğunu alacakları sorun ve o konuyla ilgili birey,
grup, aile, toplulukla ilgili olarak temel ve bağlam bilgileri toplarlar; önce kendilerini bilgili
kılarlar. Yoksa o sorunu çözme ile ilgili doğru yaklaşımlar üreyemeyecektir. Çünkü her sorun
alanında çıkan somut durumlara göre sosyal çalışmacılar farklı yaklaşım ve etkileme yolları
denerler. Konumuzla ilintili örnek arayacak olursak, her bağımlılık yapan maddenin bireyde,
sosyal ve hatta fizik çevresinde, ekonomisinde ve psikolojisinde yaratacağı sonuçlara uygun
teknik, yöntem ve uygulama modelleriyle yaklaşırlar başvurana... Örneğin, kimi zararlı
maddelerin kullanım durumunda varlığının öldürmediğini, ancak güncel ve sosyal yaşamlardan
kopardığını; kimi zararlı maddelerin ise (çoğunun) kullanımının öldürdüğünü konunun
uzmanları bilir. Gene bunun gibi kimi zararlı maddelerin (örneğin eroin) yoksunluğunun
öldürmediği, ancak, örneğin alkol yoksunluğunun öldürdüğü uygulama yaklaşımının nasıl
olması gerektiğini belirleyen önemli bir bilgidir. Yani insan kimi zararlı maddelerde dozdan
ölebilir, yoksunluğundan ölmez. Kimi zararlı maddelerde ise dozdan önce yoksunluğundan
ölebilir. Bu bilgi uygulamada başlangıç kararları için gerekli bir bilgidir. Bunun gibi örnekleri
çoğaltabiliriz. Soyut: O sorun alanıyla ilgili kuram bilgisi ve diğer kuramsal bilgiler… Somut:
başvuranın ailesiyle ilgili bilgi, çocuklarıyla ilgili bilgi, aile içi ilişkiler, herkesçe bilinmeyen ilgi
ve ilişkileri, iş ve işyeri durumu, daha önce geçirdiği hastalıklar, varsa sosyal bir engellilik durumu
gibi bilgiler hizmete başlamadan önce sosyal çalışmacı tarafından etraflıca bilinmesi gerekli
bilgilerdir. Bu bilgilerin uzak bir kısmı hizmet (tedavi, rehabilitasyon, bakım, kazandırma,
geliştirme, savunma…) sürecinde de kuşkusuz ortaya çıkacaktır. Ancak yakın bilgiler önceden
öğrenilmeli, kayıt ve rapor altına alınmalıdır. Bu bilgilere göre atılacak adımlar, yani
uygulama modeli, bireye yaklaşım, kullanılacak yöntem ve teknikler belirlenir.
Zaten sosyal algısı güçlü olan sosyal çalışmacı birlikte çalışacağı başvuranıyla onun
yaşadığı sosyal sorunları ve bunların bireydeki sonuçlarını, ürünlerini saptamada becerikli
olacaktır. Sosyal çalışmacı, boşanmış, terkedilmiş ya da zorunluluktan ayrılmış olan; çevre
arkadaşlarıyla sorunları, işyeri sorunları ya da trafik stresi olan; bilinçli ve belli bir mantık dizgesi
olmadan toplum düzeniyle, hukuk kurallarıyla, hatta görgü kurallarıyla çatışan insanın durumunu
anlayıp irdeleyecek ve ondan doğruya yöneltme yönünde anlamlar ve sonuçlar çıkaracak
insandır.
Bütün bu becerilerini işler kılabilmek ve işler tutabilmek için, sosyal çalışmacı kendi
meslek alanını, mesleğinin rol ve işlevlerini, mevzuat gibi destek bilgilerini sürekli taze tutmak,
yani yenilemek zorundadır. 40 yıl öncenin bilgileriyle güncel bir sosyal sorunun çözülmesi
olanaklı değildir. Eski bilgilerle bugünkü sorunu ve kişiyi doğru tanımak, irdeleyebilmek,
çözümleyebilmek olanaklı değildir. Eski bilgilerle yeni, anlaşılamaz.
Sosyal çalışmacı kendi mesleğiyle ve ele alacağı konu ile ilgili bilgilerini konuya
başlamadan önce hemen geliştirmek zorunda olduğu gibi, ayrıca, o konuda çalışacağı
paydaşlarının konu içindeki yerleri, rolleri, çalışma odakları ve alanları üzerine de net bilgi
sahibi olmalıdır. Sağlıklı bir birlikte çalışma için bu koşuldur. Paydaşları kimlerdir? Örneğin
madde bağımlılığı konusunda psikiyatrdır, psikologdur, polistir ve bunların yanında çalışan
yardımcı elemanlardır. Bu paydaşların alanları bedensel (tıp) ve ruhsal sağlığı kapsayan sağlık
alanıdır.
Sosyal çalışmacının hem bu alanlar hem meslekî yer ve işlevleri konusunda sahip
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olduğu sağlam bilgi sosyal çalışma sırasında aralarındaki işbirliğini sağlıklı kılar, sürtüşmeleri
önler. Çünkü sürtüşme çatışma doğuracaktır ve insana verilecek sosyal hizmet böyle bir
çatışmadan zarar görür; amacına ulaşamaz olur.
Bu temel ön çalışmaları, konuyu uzatmadan, diğer kimi gerekliliklerle de besleyerek
aşağıdaki gibi maddeleştirebiliriz. Bir sorun alanında çalışmaya başlamadan önce sosyal
çalışmacı;
a)

Çalışacağı konuya temel olacak kendi meslek bilgisi ve türevlerini,

b)

Çalışacağı konu ile ilgili kendi meslek rol ve işlevlerini,

c)

Çalışacağı konu ve sorun alanı ile ilgili temel ve bağlam bilgilerini,

d)

Çalışacağı konu ve sorun alanıyla ilgili mevzuatı,

e)

Çalışacağı konu ile ilgili olarak kendi mesleğinin odak ve sınırlarını,

f)

Konu ve sorun alanıyla ilgili paydaşlarının meslekî odak ve sınırlarını,

g)

Konu ve sorun alanıyla ilgili paydaşlarının meslek rol ve işlevlerini,

h)

Sorun alanında çalışma yapacağı fizik, kurumsal ve sosyal çevreyi,

i)

Sorun alanında bulunan başvuran ya da başvuranların kendilerine özgü bilgileri

j)
Duygu ve ruh olarak başvuranı iyi tanımak, bilmek, bulmak ve öğrenmek
zorundadır. Bu bilgiler onu meslek elemanı olarak etkili kılacak; güvenli ve özgüvenli
çalışmasını yaratacaktır. Gerçek bir sosyal çalışma uygulaması için bu bilgileri sosyal çalışmacı
hatta içselleştirerek öğrenmek zorundadır. (Zaten içselleştirilmeden öğrenilen bilgiler hem
işevuruk olamaz, hem de kısa zamanda unutulur.) Yoksa bu bilgileri çalışmasına kullanılır bir
meta olarak katamayacaktır. Bu bilgiler onda olsa bile kullanamayacaktır. Aynı, çekici, çivisi
elinde olup da bir çivi çakamayan kişi gibi... Nasıl bir çiviyi iyi kötü herkes çakabilir ancak düz
ve iki vuruşta çiviyi çakana usta derler, onun gibi…
Sosyal çalışmacıda başarılı bir uygulama için gerekli ustalıktan biri nasıl ki yukarıda
dediğimiz gibi başvuranı ruh ve duygu olarak iyi tanıyabilmek ise, onun duygu ve ruhuna
dokunabilmek de bir o denli önemli bir özelliktir. Bunlar eğitim ve uygulama ile kazanılır.
Tanıyabilmek ve dokunabilmek uygulamanın en önemli kolaylaştırıcılarındandır. Bunu 2014
yılında 86 yaşında ölen Afroamerikalı şair Maya Angelou şöyle formüle ediyor.
“İnsanlar söylediklerinizi ya da yaptıklarınızı unutabilir, ancak onlara neler
hissettirdiklerinizi asla…”
Bu çarpıcı duygu dolu satırları bir “tersine eşduyum”u anlatmıyor mu? Başvuranla
özdeşleşen duyumsama değil de ona yaşattıklarınızla unutulmayacak şeyler duyumsatmak bir
tersine eşduyum değil mi? Bir başka deyişle eşduymak değil de, eşduyurmak…
Duygulanımlarını, onun duygulanımlarını ona yaşatmak… Eşduyum önemliyse eğer, tersine
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eşduyum da hem önemlidir hem de birşeyler duyumsatabilmek ayrı bir teknik geliştirmeyi
gerektirir elbette. Herhalde kendine öğretmek gerek bunu da… yinelemelerle, deneyimlerle…
Bir meslek elemanı başvuranıyla konuşabilir, ona çok şey anlatabilir, onunla belirli
ölçülerde yaşamı paylaşabilir, ancak bütün bunları yaparken başvuranının duygularına
dokunabilmelidir. Bu dokunabilme başarıyı getirir.
Bunun en temel gerekliliği,
-

Başvurana yeterli zamanı ayırmaktır,

-

onunla ilgilenmektir,

-

başvurana karşı içtenlikli olmaktır.

-

yapay olmamaktır.

-

ona karşı fazla hükmedici olmamaktır.

-

karşısında ilgisiz olmamaktır.

-

onu anlamak ve anladığını anlatabilmektir.

Başvuranın duygularına nasıl dokunulur? Bunun için çok uygulama örnekleri getirilebilir.
Ona değer verdiğini duyumsatmak, onu yüceltmek, olabildiğince sen dili kullanmamak,
eşduyum yapmak, onu anlamak, empati yapmak, ama gerçekten anlamak, durumuna gerçekten
üzülecek kadar anlamak…
Üzülecek kadar ağlamak, ancak meslekî çalışmalarını aksatacak kadar üzülüp
ağlamamak… Bir gizli başarı anahtarı da budur. Sosyal çalışmacı da zaten çalışabilmek için
sağlığını korumak durumundadır. Her dertliyle dertlenmek, her ağlayanla ağlamak, gönüllü
çalışma yapabilmek için gerekli bir iticidir, yönlendiricidir, ancak, meslekî bir çalışma yapmak
için yıpratıcıdır. Çünkü gönüllü çalışma yapan biri sağlığının bozulduğunu hissettiği anda bu
çalışmayı bırakabilir, vazgeçebilir; ancak, bir meslek elemanı çalışmasından vazgeçemez,
bırakamaz. Bu nedenle sağlığını gözetmek zorunda ve olaylara kendini yıpratacak kadar
kaptırmamak zorundadır.
Buradan gene çelişkili görülebilecek duyarlı bir noktaya gelmek isteriz. Meslek elemanı
her dertlinin derdi ile ağlamaz elbette. Şu dediğinizi de anlıyorum. Ağlamak olabilir, ancak,
başvuranın önünde değil, diyorsunuz değil mi? Dediğinizi anladım, ama sizi anlamıyorum.
Kuşkusuz meslekî ilişki resmidir, özelleştirilmemelidir, aradaki uzaklık korunmalıdır. Çok
doğru, ama öyle duyarlı bir an gelir ki onunla ağlamak ona değer vermek, onu anladığını
anlatmak anlamına da gelecektir. Yapay ve her zaman olmayan, elinizde olmadan için girdiğiniz
bir duygulanım hem size hem başvuranınıza sizi kazandıracaktır; bundan da korkmayın. Kendini
ve duygularını mutlaka denetlemek zorunda olan bir sosyal çalışmacı öyle bir an gelir ve
denetleyemezse bu kadarı da yanlış değildir.
Bir psikiyatrist ağlamamalıdır; bir psikolog ağlamamalıdır; bunları anlarım ve bilirim; ama
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bir sosyal çalışmacı yerinde ve içtense, sık sık olmamak, alışkanlık durumuna getirmemek,
yapaylaşmamak koşuluyla, eğer kendini denetleyemez ve ağlarsa, bundan sıkıntı
duymamalıdır. Çünkü o başvuranının yaşamını paylaşan insandır. O bu sorundan
etkilenmeyecek de kim etkilenecektir?
Psikoloğun ya da psikiyatristin hasta ya da danışanının yaşamını paylaştığını herhalde
söyleyemeyiz. Paylaşmaz, paylaşması doğru da olmaz. Sosyal çalışmacı paylaşır. Bu farkı
koymalıyız. Çünkü sosyal çalışmacı başvuranıyla birlikte yaşayan insandır; gününü onunla
birlikte geçiren insandır. Görevi budur. Elli dakikalık bir danışma, akıl verme, tanı koyma ve
gitme gibi bir rolü yoktur onun. Bir tıp doktoru, bir psikiyatrist öyle değildir. Hastaya dışardan
yaklaşır. Biyolojik ya da psikiyatrik boyutta bedenine yaklaşır. İşlevi budur. Tıp doktoru ya da
psikiyatristin hastasının sosyal yaşamında ve ortamında rolü yoktur. Oysa sosyal çalışmacı
onun sosyal yaşamının içinde rol alır. Bu yaşamın içine girmezse ona müdahalesi yanlış olabilir. Bu
ortama girdiği için başvuranının etkilendiği ortamlardan etkilenmesi doğaldır. Onun çektiklerini
çekmesi, insan olarak doğaldır. Tıp doktoru ve psikiyatrist, her durumda hastalarının ya da
danışanlarının gündelik yaşamlarında yeralmazlar. (Psikolog üzerine düşünce geliştiremiyorum,
çünkü bilmiyorum. Kendilerinden öğrenmek isterim.) Onların geçmiş yaşamlarını dinlerler,
değerlendirirler; bu boyutta dışarıdadırlar. Sosyal çalışmacı başvuranıyla, yani, sosyal sorunlarını
çözmeye çalıştığı kişiyle yaşar, gezer, bisiklete biner, mezarlığa gider, onun kötü ortamlarına
girer, oturur; içerden müdahale diyebiliriz buna; dışardan değil...
Demek ki, sosyal çalışmacı;
1.

Dışarıdan müdahale edebilir,

2.

İçerden müdahale edebilir.

Dışardan müdahale klasik meslek yöntemlerinde, yani etik ortamlarda geçerlidir.
Bireyle, grupla, toplulukla çalışmada… Sosyal danışmada… Görüşmede… İçten müdahale ise
onunla dertlerini paylaştığı ortamlarda, örneğin sosyal eğitim yaparken, grup çalışmalarında,
aile ortamında bulunurken, toplulukta emik çalışırken… daha çok özle değil gözle, yani kendi
davranışlarıyla, yansıttığı duygularıyla ona kendiliğinden yolgösteriyor olmasıdır. Birincide
duyguların eşitlenmesi olmaz; olmamalıdır. İkincide sosyal çalışmacı da insandır; neden olmasın?
Kendisini ne kadar tutacaktır? Dürüst ve rahat davranmalıdır. Çok özel ve sıkıntılı durumlarda
ağlar, arkasından kendisini ifade eder. Etkilendiğini, çok üzüldüğünü söyler. Daha fazla
dayanamadığını söyler. Gerekiyorsa bu “dağılması” için özür diler. Çalışmasını içtenlikle
sürdürür. Tek kritik nokta, yapaylaşmaması, hele rol ya da sahtecilik yapmamasıdır.
Elbette bu davranma sosyal çalışmacının resmi rolünü unutması, aşması ya da
yoketmesi anlamına gelmemelidir. Bunu korumak onun zaten meslekî sorumluluğunun yanısıra
meslek deneyimi tarafından korunan bir ilişki modelidir. Zaman zaman başvuranının yaşamının
bir parçası olduğu izleniminin ortaya çıkması bu rolün birden ortadan kalması sonucunu doğurmaz
da doğurmamalıdır da… Meslekî mesafeyi koruyarak içten olmak. Galiba en doğru formül
budur.
Bir başka önemli nokta da şudur:
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Madde bağımlısının bağımlılığı kabul edip etmemesi verilecek hizmet modeli ya da
yönteminin belirleyicilerinden biridir. Madde bağımlısı;
istemez.
-

Bağımlı olduğuna inanmaz, yadsır.
Bağımlı olduğunu içteniçe bilir ancak yadsır, başkasının önünde kabul etmek

Bağımlı olduğunu bilir, kurtarılmak ister.

Bu üç tür başvurana farklı yaklaşılmalıdır. Sadece bu değil… Başvuranın öfkeli anında,
saldırgan, içedönük, dingin, çökkün (depresif) anlarında ona farklı yaklaşmak sosyal
çalışmacının sorumluluğu ve deneyim dolu olgunluğudur.
Sadece günübirlik tepkilere göre değil, başvuranın kişilik özelliklerine göre de kendisine
farklı yaklaşım modelleri geliştirilecektir. Dışadönük (extrovert) ya da içekapalı (improvert)
kişilik ayrı anlayış, ayrı tepki, ayrı yaklaşım gerekseyecektir. Sosyal çalışmacı buna uygun
yaklaşım geliştirecektir.
Görüldüğü gibi sosyal çalışmacı bağımlı ile çalışırken sadece meslek bilgileriyle sınırlı
kalamaz, yukarıda özetlenen konu ile ilgili birçok bilgilerle de donanımlı olmak durumundadır.
Bu kapsamda ve birlikte çalışacağı kamu, yerel, özel ve sivil birimlerin basılı ve sanal
(elektronik) yayınlarını, web sayfalarını sürekli ve düzenli izlemelidir, okumalıdır. Bu yolla,
birlikte hizmet üreteceği birimlerin madde bağımlılığı alanındaki güncel görüş, yaklaşım ve
planlarını öğrenmesi ve gerektiğinde birlikte çalışması kolaylaşacaktır.
Bu bağlamda, örnek vermek gerekirse, İçişleri Bakanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü,
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TÜBİM, Toplum Destekli Polislik
gibi birimlerinin web sayfalarında konu ile ilgili çocuklara ve gençlere ve birlikte çalışmak,
proje geliştirmek isteyenlere yönelik olarak yönelik önemli yazılar bulunmaktadır.
Bu tür kaynaklarla bilgilenme iletişimi sürdürülürken konu ile ilgili sivil toplum örgütleri
ile de ilgi ve bilgi sahibi olunmalıdır. Çünkü bu örgütlerle de çalışmak gerekecektir.
Türkiye’nin birçok ilinde konu ile doğrudan ilintili olarak kurulmuş ya da ana görevine ek
olarak madde bağımlılığı konusunda da proje yapan farklı STÖ’ler olacaktır. Önce yerelden
başlayarak ulusala doğru bu tür örgütler tanınmalı, hatta yerellerle bağlar kurulmalıdır. Tamamını
tanıtmak bu kitabın amacı değildir. Burada sadece birkaç örnek vermek istiyorum. Hasan Ferit
Gedik Bağımlılıkla Mücadele Merkezi (Istanbul, Sultangazi Mahallesi). AYBUDER (Ayık
Yaşamda Buluşalım Derneği) (Istanbul), YTK Yaşam Atelyesi – Bağımlılık Danışmanlığı
(Istanbul), Bağımlılık Danışmanlığı (Istanbul), UBAM (Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve
Alkolizmle Mücedele Federasyonu) (Ankara), Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet (Topluluk)
(Istanbul), Istanbul Psikoloji Enstitüsü (Kadıköy)...
Bunların yanısıra Gaziantep’te madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyon yollarıyla
kurtarılmaları yönünde uzun zamandır başarılı çalışmalar yapan bir STÖ “Hüsnü M. Özyeğin
Vakfı” ve ona bağlı bir STK olan “Oya Bahadır Yüksel Özel Eğitim Okulu ve Özel Eğitim
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Hizmetleri Merkezi”nin çalışmalarını anmak,
(http://www.husnuozyeginvakfi.org.tr/saglik)

tanımak

ve

değerlendirmek

gerekir

Bunlar daha çok kendine yardım gruplarının oluşturdukları gönüllü örgütlenmelerdir.
İnternet sayfalarından adları yazılarak ulaşılabilir. Bunları öğrenmek ve tanımak yetmez.
Uluslararası kuruluşlar hakkında da bilgimiz ve fikrimiz olmalıdır. İnternette, Facebook’ta ve
benzeri diğer sayfalarda dolaştıkça hepsine ulaşmak olasıdır.

11.3.1. Kendini Tanıma
Hem sosyal çalışmacı hem başvuran için kendini tanıma sağlıklı iletişime başlamalarının
ve bu iletişimle başarıya ulaşmanın ilk basamağıdır. Bu nedenle de en önemli basamağıdır.
Kendini tanıyan bir sosyal çalışmacı, sosyal yardımcı, sosyal meslek erbabı başvuranına,
çevresine ve yakın çevresine çok daha düzeyli, verimli ve başarıyla yaklaşır. Kendini tanıyan
insan gücünü yerinde ve dengeli kullanır; karşısındakini aanlama ve benimseme konusunda
özgüvenli olur; iletişiminde rahat olur ve konuşmalarında, gündelik deyişle, olmayacak duaya
amin demez.
Kendini tanımanın bu ilk adım olma ile ilgili önemi başvuran için de geçerlidir. Bu
nedenle sosyal çalışmacı eğer başvuranın sosyal sağlığına ulaşmasını, sosyal sağlığının
bozulmamasını istiyorsa onun da kendisini tanımasını sağlayacak meslekî çalışmalarını
yapmalıdır. Bunun için uygun yöntem ve teknikler geliştirmeli ve uygulamaya aktarmalıdır. Bu
nokta ile ilgili yöntem uygulamasının ilk tekniği güçvericiliktir, özgüven desteğidir. Kendini
tanıyan insan nesnel (madde) ve öznel (duygusal) bağımlılıklara karşı daha kolay direnecektir.
Kendini tanıma bağımlılığa karşı bir çeşit koruyucu kalkandır.
Gerçekten kendisini tanıma çabası bu tanıma süreci içinde güven arttırıcı bir çalışmadır.
Güven artışı da kendini tanımanın yanında kendisini desteklemenin, kendisine güçvericilik
yapmanın ilk adımıdır.
İnsanın birçok alanda hem fizik, hem psikolojik ve sosyal gücünün, özdeğerinin farkına
varabileceği süreçlerden geçmemiş olabilir. Aile konumu ve koşulları, arkadaş çevresinin
yanlış yapılanması, özdeşleşemediği bir ilişkiler yapısının içine yeralması nedeniyle insanın
kendisini tanıması engellenmiş olabilir. Bunun yanısıra insanın psikolojik tıkanıklıkları
nedeniyle bilinçaltı olarak kendisinden bile gizlediği, kendisine bile açamadığı, duyunca
reddettiği gerçekleri olabilir. Kendini tanıma bu gizli gerçeklerin su yüzüne çıkmasını ve
insanın saece bu nedenle rahatlamasını sağlar.
İnsanın kendini tanıması;
-

Fiziksel gücünü,

-

Ruhsal süreçlerini,

-

Kültürel çevresini,

-

Sosyal çevresini,
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-

Sosyal olanaklarını,

-

Çevre ilişkilerini,

-

Toplumsal konumunu,

-

Bedensel özelliklerini,

-

Bilinçaltını (bir ölçüde),

-

Yeteneklerini,

-

Becerilerini,

-

Gereksinimlerini,

-

Beklentilerini,

-

Hırslarını,

-

Sınırlarını,

-

Engellenmişliklerini,

-

Sahip olduğu olanakları,

-

Güçlü ve güçsüz yönlerini,

Bunları kullanabilme gücünü tanıması demektir. Özetle kişini kendini tanıması
kendinde nelerin olup nelerin olmadığını bilmesi demektir.
Kendini tanıyan insan hedeflerini daha gerçekçi koyacaktır. Nereye ne kadar sürede
ulaşabileceğini ölçme becerisini kazanacaktır. Hangi hedefi gereksiz yere fazladan koyduğunu
fark edecektir.
Kendini tanıyana insan kendisini gerçek anlamda sevecektir. Yapacaklarını
abartmayacak, beklentilerini yükseltmeyecek, yapamayacaklarının peşinden koşmayacaktır.
İnsana kendini tanımasını öğretmek sosyal sorunlarının hiçdeğilse bir kısmını aşacak gücü
de kazandırmak demektir. Bu da sosyal çalışma mesleğinin yükünü de hafifletecektir.
Sosyal çalışmacı başvuranın kendini tanıması sürecini yazılı bir plan ve programla başlatır.
İlk durumu kâğıda geçirmeden atılan adımlar dalgaya göre yön değiştiren bir kayığın akıntıya göre
gitmesi gibidir. İskeleye varamaz. Kâğıda adeta bir rota çizilmelidir. O zaman, anlamlı bir süre
sonra kişinin nereden gelip hangi noktaya ulaştığı görülebilir. Bu sosyal çalışmacıya yeni rota
çizme ya da çalışmayı durdurma kararını vermesine yardımcı olur, kişiye de güç katar.
İnsan kendini tanımayı kendi teknikleriyle başarabilir. Bu olmuyorsa, sosyal çalışmacı
ve psikoloğa gitmelidir.
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İnsanın kendini tanıması için birkaç teknik vardır:
-

İçedönme tekniği,

-

Özeleştiri tekniği,

-

Kendini izleme ve değerlendirme tekniği.

İnsanın kendini tanıması için bir süreliğine yalnız kalarak içine dönmesi, yansız olarak
kendisini sorgulaması, kendisini, yaptıklarını, yaşadıklarını düşünme fırsatını kendisine
vermesidir. Bu süreç içinde düşündüklerini not alması, notlarına tüm duygu ve düşüncelerini
içtenlikle yazması, (istemiyorsa kimselere göstermemesi doğaldır), yazdıklarını zaman zaman
okuyarak üzerinde düşünmesi yararlı olabilir. Bu notlarını yatarken değil, akşam geç vakit
değil, sabah erken saatlerde okuması daha etkili olacaktır. Çünkü o notları okurken aklına gelen
yeni rota uygulamalarını, uygulama değişikliklerini hemen o gün uygulama olanağına sahip
olur. Gece alınan kararlar uykuya yatınca uygulamaya çevirme güçlerini, enazından dirençlerini
yitirebilirler. Bu tekniğe içedönme tekniği denir.
Özeleştiri de iyi bir kendini tanıma tekniğidir. İki boyutu vardır. Bunun birincisi;
-

Kendisi hakkında özeleştiri yapmak.

-

Başkalarının kendileri hakkında yaptıkları eleştirileri ciddiye alarak dinlemek.

Kendisi hakkında özeleştiri yapmakta zorlananlar bunu yalnız kaldıkları yerlerde, yalnız
bir odada, deniz kıyısında dalgaların gürültüsü içinde yapabilir, hatta bağırarak anlatabilirler. Bir
süre sonra, önce en yakınları yanında başlayarak başkaları yanında da yapabilme özgüvenlerini
yavaş yavaş geliştireceklerdir.
Özeleştiride zorlananlar, özeleştiri dinleyemeyenler özeleştiri yapabilen arkadaşlarıyla
zaman geçirmeli, onların özeleştirilerini dinlemeli ve bu arada onların ne kadar özgüvenli
olduklarını düşünmelidir.
Özeleştiri yapabilenler kendilerini tanıma süreçlerini yaşayan insanlardır. Kendini
tanıyanlar kendileri üzerine yapılan özeleştiriyi daha rahat dinlerler. Bu tekniğe özeleştiri tekniği
denir.
Bir piknikte, bir toplantıda ya da aile ilişkileri içinde çekilmiş kendi videolarını kendini
tanıma düşüncesiyle izleyen bir insan eksikliklerini görebilir, kendini tanıma sürecini
başlatabilir. Ancak, bu tekbaşına içe kapanmaya da yolaçabileceğinden ya bir yakın tanıdığın
ya da bir sosyal çalışmacının desteğini alsa iyi olacaktır. Buna kendini izleme ve değerlendirme
tekniği denir.
Kendisiyle iletişime geçemeyen kişiler kendini tanımada da güçlükler yaşarlar. Kişinin
kişisel olarak karar verip kullanacağı bu yöntemler kişinin kendisiyle iletişime geçmesi
sonucunu doğurur. Kendisiyle iletişimde olan insan zaten kendisini iyi tanıyacaktır.
Bu tür eksiklikleri olanlar sosyal etkileşimlerinde sıkıntı yaşadıkları için örneğin
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özeleştiri yapamıyor, yapılana tahammül gösteremediklerini düşünüyorlarsa konu üzerinde
deneyimli bir sosyal çalışmacıdan yardım isteyebilirler. Bunun daha derin ve ruhsal nedenleri
olduğunu düşünüyorlarsa psikoloğa başvurmalıdırlar.
Sosyal çalışmacı, başvuranın kendisini tanıması çalışmasında en etkili olarak “grupla
çalışma” ve toplulukla çalışma yöntemlerini kullanır. Çünkü tanıma iletişimle olur. Kendini
tanıma da çevreyle iletişimle olur. Grupla ya da toplulukla çalışma süreci içinde insan kendi
eksikliklerini ortaya çıkarabilir, kavrayabilir, yavaş yavaş kendini tanıma sürecine girebilir.
Kendini tanıma sürecinde sıkıntılı olgular için oluşturulacak uygun bir grupla yapılacak
“grupça çalışma” yöntemi çok etkili olabilir. Çünkü kişi, ortak bir işin yapılması planlanmış bir
grupta hangi rolü üstlenebileceğini, hangi rolü üstlenemeyeceğini görecek, grupta kendine
biçtiği görevi başarmanın hazzını yaşayacak, kendisini sorgulamaya başlayacaktır. Ancak bunun
için, grupça çalışmanın hedefinden sapmaması için iyi bir yönlendirme gerekir.
Rol oyunu da insanın kendini tanıması için iyi bir araçtır. Rol oyununu iyi kurgulayan bir
sosyal çalışmacı kişinin kendisini tanımasını kolaylaştıracak fırsatlar yaratabilir.
Bireyle çalışma ve toplulukla çalışma yöntemlerine de kişiye yönelik kendini tanıma
programları geliştirilebilir. Bunu programlayacak olan sosyal çalışmacıdır.
Kendini tanıyan bir insanın uyuşturucuya başlaması, onu arzu etmesi, onu ayartan olumsuz
bir çevre ve bu çevrenin kalıcılığı, sürekliliği gibi diğer değişkenler dışarda kalmak üzere,
güçleşecektir. Çünkü kendini tanıyan kişi adımlarını bilinçle atar. Sosyal rüzgarların etkisinde
fazla savrulmaz. Kendisi için fazlasını istemeyeceğinden başarısızlık sonucu depresyona girip
uyuşturucuya eğim göstermez.

11.3.2. Güven Verme
Güven (Ar: itimat) kendisini biri ile ilgili olarak tam anlamıyla korku, kuşku,
çekingenlik, ikirciklenme hissetmeme, tersine onun yanında ya da onunla ilişkilerde kendisini
rahat korkusuz yaşayabilmesini sağlayan duygudur. Güvenen insan kendisini rahat hisseder.
Kendisiyle ilgili ikirciklenmez, korku duymaz. Güven duygusu insan ilişkilerini rahatlatır, daha da
geliştirir. Güvenen insan kuşku duymadan hareket eder; içsel dengesini korur.
Duyulan güven yapılan işlere yansır. Güvenli insan yaptığı işlerde daha başarılı olur.
İç huzuruyla çalışır. Güven duymayan insan ikirciklidir, kuşkuludur ve dolayısıyla huzursuzdur.
Güveni zayıf insan planında, programında ve davranışlarında olumsuz tepkiler verir. Bu olumsuz
tepkiler çalışmalarına ve yaşam ilişkilerine yansır. Yaşam niteliği düşer. Güven duyan insan –
ceteris paribus – mutludur. (Ceteris paribus, diğer değişkenleri şimdilik bir kenara bırakırsak,
anlamında Latince bir sözcüktür.)
Bir insanın güven duyması için karşısındakinin ona güven vermesi gerekir. Güvenli
ortam yaratması gerekir. Güvensiz ortamda işler aksayacaktır. Güvensiz insanın başarı yakalaması
zor olur. Başarıyı ardarda birkaç kez yakalayamayan insanın da özgüveni zayıflar. Özgüven
zayıflığı sosyal ilişkilerinde olumsuzluklar yaratır. Özgüven paragraflarında okuyacağınız gibi
(Bkz. 11.3.2.) güvensiz ve özgüvensiz insanın düşeceği son nokta içe kapanma, karamsarlık ve
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ruhsal çökkünlüktür (depresyon). Bu durum da kişiyi zararlı alışkanlılar ortamına daha da
yaklaştırır. Çareyi, güveni, dostluğu zararlı maddelerde aramaya başlar.
Güven uyandırmak, güven vermek, güven sağlamak güvensiz insandaki güvensizlik
duygusunun giderilmesi için verilen sosyal destek düzenekleridir. Güvensiz insanda güven
duygusunun yeniden kazanışması ya da geliştirilmesi de uzun zaman alır. Bir anda sağlanamaz.
Güvenilir ortamda güvensizlik duygusu yaşayan insana psikolojik ve sosyal destek gerekir. Bir
insanda güven sağlamak için, önce ortamın güvenilirliğinin sağlanması, sonra insanların güven
duygusunu verebilmeleri iki aşamalı bir sosyal tedavi sürecidir.
Güvensizlik duygusu çok küçük yaşta biçimlenmeye başlar. Küçük yaşta kandırılmış,
yalnız yaşamış, ana baba sevgisinden uzak kalmış kimselerde güvensizlik duygusu filizlenir.
Kalıcılaşır. Bilinçaltına işleyen bu duygunun giderilmesi planlı, programlı düzenli ve sabırlı
uzun bir çalışmanın sonucu olabilir.
Özgüven kazandırmanın ilk adımı çevreye güven duyma duygusunun kazandırılmasıdır.
Çevresine güven duymayan insanın özüne (kendine) güvenmesi çok daha zor olacaktır.

11.3.3. Özgüven Kazandırma
Güveni besleyen özgüvendir. Özgüveni yüksek insan çevresindekilere de güven duyar.
Bu durumda içsel ve çevresel dengesini daha iyi korur.
Sosyal çalışmacının, - eğer eksikliği görülüyorsa – başvurana, özgüven kazandırma gibi
bir meslekî sorumluluğu vardır. Bunu burada, bir yöntem ya da teknik olarak değil, temel bir
meslekî sorumluluk olarak ele alıyoruz. Bu olmadan diğer yöntemlerin uygulanmasının işe
yaraması olanaklı değildir.
Psikolojik etkilere ya da küçük yaşta yaşanan aile içi ve sosyal etkilenimlere bağlı olarak
insan özgüven zayıflığı yaşayabilir. Özgüveni yeterince gelişmemiş olabilir. Bu zayıflık kişiyi
başarısızlığa, içe dönmeye ve belki de nesnel ve öznel bağımlılıklara iteleyebilir. Özgüven çok
küçük yaşlarda biçimlenir ve gelişmeye başlar. Aile içine sevgi içine yaşayan, yaptığı işlerde
desteklenen çocuklar ilerde özgüven sahibi olacaklardır. Sık sık eleştirilen, değer verilmeyen, az
sevgi gören, yaptıkları anlaşılmayan, diğer çocuklarla karşılaştırılıp olumsuzlanan çocukların
özgüvenleri ilerde düşük olacaktır.
Özgüven insanın kendini sosyal ve toplumsal çevrede yeterli, hatta güçlü hissetmesidir.
Toplum içine kendinden memnun olmasıdır. Bu iyi birşeydir. Özgüveni olan ve ama girişken
olmayan biri yaşamdan kendi adına zevk alacaktır. Eğlencelere, gezilere, arkadaşlıklara,
toplantılara katılarak günlerini güzel geçirecektir. Meslek uygulamalarından zevk alacaktır.
Özgüvenin sosyal yarışmalarda öne çıkma, başarılı olma konusunda da katkısı çok
büyüktür. Özgüveni yüksek olan insan giriştiği işlerde başarıyı daha kolay yakalayacaktır. Ancak,
iyi bir hazırlık yapmadan, yeterli donanıma sahip olmadan kendisini giriştiği işlerde başarılı
olacağına inanmayı sağlayan özgüven ya yalancı bir özgüvendir ya da kapasitesini aşan, aşırı bir
özgüvendir. Bu durum da insanı başarısızlığa götürür. Demek ki düşük özgüven de kadar aşırı
özgüven de insan için zararlı olabilir.
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Bu noktada kendini tanıma devreye girer. Kendini tanıyan insan özgüven sahibi olur ve
kendini tanıyan insanda aşırı özgüvene yer olmaz. Kendini tanıma aşırı özgüveni frenler.
Özgüveni olan insan çevresiyle ve buna bağlı olarak kendisiyle barışık insandır. Bu
barışıklık da huzurlu yaşamasını sağlar. Özgüven öznel bir duygudur.
Özgüven zayıflığı insanı çekingen ya da çekimser yapar. Bu da onun sağlayabileceği
başarıları engeller. Yaşam başarılarını, dolayısıyla yaşam niteliğini olumsuz etkiler. Bu zayıflık
onu toplumdan uzaklaşmaya, kendini toplumdan soyutlamaya götürür. İş performansını ve üretim
düzeyini düşürür. İleri düzeylere giderse insan ilişkilerine yansır, olumsuz etkiler. İnsan
yalnızlaşır, içe döner ve stres yaşar.
Özgüvenini geliştirmek yaşam niteliğini arttırır. İç barışı sağlar. Bu nedenle insanın
özgüvenini geliştirmek için kendisini ikna çabalarına girmesi yararlı olur. Bir kâğıda özgüven
zayıflığına yolaçan eksikliklerini yazabilir. Buna karşılık, kendi gücünün nerelerde saklı
olduğunu da yazarsa karşılaştırma yaparak kendisine yardım edebilir.
İnsan kendi girişimiyle özgüvenini yükseltebilir, ancak bu kolay değildir. Dış
desteklere, kendine güvenenlerin olmasına bağlıdır. Sevildiğini bilen insanda özgüven yükselir.
Sevgi özgüveni arttırır. İşinde takdir gören insanın özgüveni yükselir. Sosyal desteklerle
özgüven artar. Bu yüzden insan kendisini sevenlerle daha çok zaman geçirebilir. Sorunlarını
kendisini sevenlerle paylaşabilir. Kendisini değersiz gören, iten insanlardan uzaklaşmalıdır.
Bağımlılığa karşı koruyucu önlem olarak özgüven geliştirme teknikleri geliştirilip
kullanılabilir. Bunun için, gene ruhsal sıkıntılara takılı nedenler öndeyse psikolog, sosyal
zayıflıkla ilgili nedenler öndeyse sosyal çalışmacı yardımcı olacaktır.
Sosyal çalışmacı sadece özgüven sorunu yaşayanla çalışma; onun çevresiyle de
çalışmalıdır. Özgüven zayıflığının güncel nedenlerini ortaya çıkarmalı, onları yoketmeye, kişinin
o ortamdan uzaklaşmasını sağlamaya çalışmalıdır. Kişinin aile ve arkadaş çevresiyle aile ve
grup çalışmaları yapmalıdır. Kişinin gündelik başarılarında yanında olmalı, desteklemelidir.
Bağımlılarda özgüven geliştirilmesi önemlidir. Bunun için sadece sosyal çalışmacının
değil yakınlarının desteği de özendirilmeli, geliştirilmelidir. Özgüveni yeterli olan insan
bağımlılığa kolay sürüklenmez.

11.3.4. Dirençlendirme
Dirençlendirme de bir meslekî tekniklerden biridir aslında. Bu kavramı, sosyal
çalışmacının, başvurana, gerekli gördüğü diğer yöntemleri uygulamadan önce ve uygularken,
yoksa, kazandırması gereken, varsa ve yeterli değilse, güçlendirilmesi gereken bir özellik
olarak görüyoruz. Bu da sosyal çalışmacının başvurana karşı temel sorumluluklarından biridir.
Kendini tanıma, özgüven kazandırma ve güven verme ile birlikte, özellikle bağımlılığa
yakın ya da bağımlı kişiler için sosyal çalışmacının odaklanması gereken ögelerden ve
kavramlardan bir de dirençlendirmedir. Bu kavramın uygulanılan yöntemler içinde bir teknik
olarak değerlendirilmesi bağımlılık öncesinde de bağımlılık sonrasında da başvuran için
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destekleyici olacaktır. Çünkü sosyal çalışma uygulamasını verimli kılacak bir tekniktir.
Buna direnç kazandırma da diyebilirsiniz. Kavramlaştırma tek sözcükle yapılırsa daha
güçlü olur. İkiyi geçen sözcükle yapılan kavramlaştırma kavramlaştırmadan çok açıklamaya
yaklaşmaya başlar. Tek sözcükle kavramı ifade edemediğimiz zaman daha fazla sözcükle
oluşturmayı deneriz.
Direnç, olumsuzluklara, olumsuz dış koşullara karşı dayanma gücü demektir.
Olumsuzluklara karşı dayanma gücü yüksek olan insan dirençlidir, direnci yüksektir. Arapça
kökenli karşılığı mukavemettir. Dirençli insan güçlü insandır. Direnç, bu anlamıyla, kendisine
karşı gerçekeleşen fiziksel, ruhsal ve sosyal baskılara, yüklenmelere karşı koymaktır. Bu
direnç, kişinin toplum içinde sağlam durması ve fizik, ruh ve sosyal bakımlardan varlığını iyi
çerçevede kabul ettirmesini sağlar.
Direnç canlının sadece olumsuz koşullara, güçlüklere karşı durması demek değildir.
Direncin bir başka boyutu daha vardır. O da güçlü insanın inandığı ve doğru bulduğu konuda
fikrini kolay kolay değiştirmemesi, doğru bulduğunda ısrar etmesidir. Görüşünden caymaz.
Doğru kararda direnir. Buna beyinsel direnç ya da düşünsel direnç denir.
Dirençlendirme, çeşitli nedenlerde - genel olarak – direnci düşük başvuranın direncini
yükseltmektir. Hem dış güçlüklere (ekonomik, toplumsal, sosyal, fiziksel, nesnesel güçlüklere
karşı) hem iç güçlüklere (psikolojik, öznesel güçlükler; kendi doğru kararlarını uygulamada)
başvuranı ya da kendisini dirençli hale getirmektir. Çünkü direncin arttırılması birçok noktaya
varmayı kolaylaştıracaktır. Özellikle madde bağımlısı olan işi direnci ya zayıf ya da
zayıflarılmış bir kişidir. Önce direnci arttırılmalıdır.
Direnç;
-

bedensel,

-

psikolojik,

-

sosyal

-

toplumsal

boyutlarda olabilir. Her ne kadar bu direnç öznelerinden birinin zayıflığı diğerlerinin
de zayıflamasına yolaçacaktır, ancak, her insanda, bunlardan biri gözebatar derecede dikkat çekici
olabilir. O direnci güçlendirmeye çalışmak iyi bir başlangıç olacaktır. Ancak bunu yaparken en
geride ve gizlide kalmış zayıflığın hangisi olduğunu saptamak da aynı çalışmanın bir parçasıdır.
Dirençlendirme dış destekle, akran, arkadaş, aile tarafından yapılan iletişim
çalışmalarıyla yapılabilir. Ancak, meslekî olarak sosyal çalışmacı tarafından uygulanan bir
tekniktir ve bilimsel temellere dayanır. Nasıl ki bedensel direnç spor yaparak, sağlıklı
beslenerek arttırılabilir, sosyal ve toplumsal dirençler de sevgi gösterme, destek sağlama,
inandırma (ikna etme), zararları gösterme, yanında olma teknikleri ve bu yönde yapılan eğitimlerle
arttırılabilir.
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Dirençten türeyen bir başka ilgili kavram da dirençliliktir (resilience, İng.). Dirençlilik
dirençli olma durumudur. Dirençlilik olumlu anlamda, başarıya götüren bir durumdur. Bu
kavramla doğruya, iyiye karşı direnmek anlaşılmamalıdır. İyiye ve doğruya direnmek
sağlıksızlıktır; sosyal çalışmacının ve psikoloğun müdahale konusudur.
Sosyal çalışmacının, ortaya çıkması ve etkin olması için meslekî yöntem ve tekniklerini
kullanacağı önemli bir kavram da sosyal dirençliliktir. Ailenin dış çevrenin olumsuzluklarına
karşı direnç geliştirmesi sosyal dirençliliktir. Gencin, kadının, ailesine ya da benimsediği
değerlere dayanarak sosyal çevrenin baskılarına direnmesi sosyal dirençliliktir. Bu tavrın
geliştirilmesi ve kalıcılaştırılması için gereksinim duyan kişilere destek vermek sosyal
çalışmacının görevleri arasındadır.
Gerek kişisel, gerek bireysel, gerek sosyal dirençlilik birbirine bağlı olarak gelişir.
Dirençliliğin güçlendirilmesi zararlı öznel ve nesnel bağımlılıkta, bağımlılık öncesi ve bağımlılık
sonrası her iki durumda da bağımlıların kurtarılmasında önemli bir yolalıştır.

11.3.5. Güdüleme (Motivasyon)
Bu teknik de daha sosyal çalışmacı ile başvuranın ilişkisi başlarbaşlamaz sosyal
çalışmacının gözlemleyeceği, gözeteceği ve geliştirmeye başlayacağı bir özelliktir.
İnsanı bir işe eyleme itmek için güdüyü harekete geçirmek için yapılanlar güdüleme olarak
tanımlanabilir. Bir işin ya da eylemin başarılı olması için insanın içinden gelen ya da dışardan
(başkaları yoluyla) yapılan kolaylaştırıcı, özendirici, ödüllendirici ve dolayısıyla o işi yapmaya
özendirici ve yönlendirici çabaların toplamıdır. Bu bilinçsiz ya da bilinçli olabilir. Yani insan içsel
güdülerin etkisiyle (bilinçsiz), dış olumlu desteklerle (bilinçli) güdülenebilir. İnsan böylece,
istend,k davranışlara yönlendirilir.
Güdüleme sosyal çalışmacının çoğu sosyal müdahalesinde etkili olan bir tekniktir. Önce
anlam ayrımı düşünülmeden karmakarışık kullanılan iki biçimini anımsayalım. Güdüleme ve
güdülenme. Birincisi ikinci bir kişiye yapılandır; dışardandır; ikincisi kişinin kendisinde
yaşadığı güç kazandığı bir değişimdir; içerdendir. Birincisi sosyal çalışmacının bilmesi gereken
bir teknik ve işlemdir. Görevi, diğeri başvuranda bir işi yapma isteğinin arttırılmasıdır. Yani
sosyal çalışmacı güdülenme yapmaz, güdüleme yapar. Güdülenmesi istenen başvurandır.
Nereye doğru güdülenecektir? Davranış ve anlayışını değiştirme yönünde güdülenecektir. İstendik
değişmeyi sağlaması için güç kazanmış olacaktır. Bu güçle, olumsuz anlayış ve davranışlarından
sıyrılacak, toplumsal ve sosyal çevreye uyum sağlayacaktır.
Güdülenme kişi için zor görünen bir konuda o işi yapma isteğini kazanması ve bunun için
geçen bir süreçtir. Güdüleme kişi için zor görünen bir işin o kişinin kendi gücü ve girişimiyle
üstesinden gelebilmesi için dışardan ya da içerden sağlanan sözel, maddi ya da içsel destektir.
Bu noktada güdü ile dürtünün farkını bilmek gerektir. Dürtü istendik yönde değişiklik
amacıyla insanda ortaya çıkan iradedışı içsel bir itici güçtür. Güdü ise insanın kendi isteğiyle
ya da dışardan yönlenerek bir işi yapma yönünde kişiyi harekete geçiren bir itici güçtür.
Güdülenme madde bağımlıları için önemli bir sosyal düzenektir.
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Güdülenme madde bağımlısının bağımlılıktan kurtulması için dış bir destekle
kendisinde kurtulma gücünü bulabilmesidir.
Madde bağımlıları arasında yeterli güdülenmesi olmayanlar başarılı sonuç alamaz.
Güdüleme bağımlıların bağımlılıktan kopmaları için çok önemli ve olmazsa olmaz bir tekniktir.
Güdülemenin etkili ve verimli olması için sosyal çalışmacı başvuranını olumlu yönde güdüleme
gücüne ve becerisine sahip olmalıdır. İyi bir güdülemenin ilk adımı da güdülemek istediğiniz
kişiyi iyi tanımak, onun kültürel ve kişisel özelliklerini iyi görebilmek ve ona göre yöntem ve
teknikler kullanmaktır.
Başarılı bir güdülemenin dört boyutu vardır:
-

Güdüleyen bu konuda bilgili, becerili ve deneyimli olacak.

-

Güdülenenin yaş, sosyal konum, kültür, değer gibi yönlerini iyi bilecek.

-

Gerçek gereksinimlerini bilecek.

Güdülemek istediği kişi ile ilgili önüne getirilen bireysel ve sosyal sorununu iyi
bilecek. Bu dört boyutun bütünleşmesi gerekir başarılı bir güdüleme için…
Güdülemeyi önemli bir başarıyı yakalaması için anababa çocuğuna, eşler birbirlerine,
öğretmen öğrencisine, antrenör sporcuya, yakını umudunu yitirme noktasında olan hastasına,
yaşlısına yapabilir. Güdüleme yapmak için belirli bir yaş grubu sözkonusu değildir. Bu konuda
temel öge kişinin yaşı değil, belli bir konuda sağlanması istenen başarıdır. Yani, aşılması istenen
sorun, başarılması istenen iş, gerçekleştirilmesi istenen zorlu bir proje vardır güdülemeyi gerekli
gösteren…
Madde bağımlılığına düşmemek için beş yönlü güdülenme olabilir:
1)

Aile tarafından, varlıkları ve destekleriyle sağlanan güdülenme,

2)

Yakın arkadaş, akran ve çalışma çevresinin varlığı ve ilgisiyle sağlanan güdülenme,

3)

Kişinin kendi aklı ve kendisini ateşe atmama yönünde kendisini güdülemesi,

4)
Yargılanma ve cezaevine girme korkusuyla görünen hukuk ve yaptırımlara
dayalı güdülenme,
5)
Madde bağımlılığı riski altında olan ya da madde bağımlısı olanla çalışma
yapan psikiyatr, psikolog ve sosyal çalışmacının sağlayacağı güdülenme.
Bunlardan ailenin, yakın arkadaşlarının, iş çevresinin sevgi, ilgi ve destekleriyle
sağlanan güdülenme ile kişinin dış etkenlerle kendi içinde ürettiği güdüleme bir sürecin,
birikimin sonunda ortaya çıkan güdülenmelerdir.
Meslek elemanlarının kişiye sağladığı güdüleme meslekîdir, disiplinerdir; belirli
yaklaşım, kuram, yöntem ve tekniklere dayalıdır ve planlı bir güdülemedir.
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Meslek elemanlarının yaptığı güdüleme dışsal güdülemedir. Bunun yanısıra sosyal
çalışmacı, tamamlayıcı meslek elemanları, diğer sosyal meslek elemanları davranış ve
düşüncelerinde örnek olarak, rol model etkisiyle bağımlıda içsel güdülenmeyi de harekete
geçirebilirler.
Dışsal güdüleme teknikleri meslek elemanları tarafından derslerde ya da sertifika
eğitimleriyle öğrenilir. Yapaydır, hazırlık yapılarak sağlanır. Bir süreç ister. Düzenli görüşmeler
yoluyla gerçekleştirilir. Kısa ve anlık güdülemeler güdüleyici görüşme kapsamına girmez. (Bu
tür destekler içsek güdüleme sağlayabilir.) Görüşme güdülemenin etkisi için anlamlı uzunlukta
belirli bir zaman sürmelidir. Güdüleme sadece söylemle kalmamalı, gündelik yaşamın içine
taşmalıdır, yayılmalıdır. Bu, sosyal eğitim süreci içinde sürer gider.
Güdüleme asıl olarak yöneltmeyi ve seçilmiş konuya heveslendirmeyi amaçlar. Girme
düşüncesi ya da cesareti olmayan bir yola sokmak anlamını taşır. Bir bakıma insanı ileri itmeyi
amaçlar. İleri itmek değiştirmek anlamını taşımaz. Değiştirmek anlam olarak yoldan çevirmek,
başka yöne çevirmek anlamına daha uygundur. Bu bakımdan özünde madde kullananları ya da bu
yolda olanları “ileri itmek” değil “değiştirmek” daha yakın ve kesin bir amaçtır. Dolayısıyla benim
kavram algım açısından madde kullananlarla “güdüleyici görüşme” değil “değiştirici görüşme”
yapılması doğru olacaktır. Temel amaç madde kullananı değiştirmektir. Girdiği yoldan geri
döndürmek ya da çıkartmaktır. Bu bir aşamada yapılması gerekendir ve bu aşamada değiştirici
görüşme yapılmalıdır. Güdüleyici değil… Ancak, birbirine yakın iki aşama da olsa bir başka
aşamada, yani, değişme düşüncesine yaklaşmış, düşünce olarak değişip değişmeme yönünde
gidip gelmeye başlama aşamasına gelmiş bir bağımlı ya da bağımlı adayı güdülenebilir. Başka
deyişle, bağımlılıktan kurtulma, çıkma noktasına gelmiş bir madde bağımlısını o yöneltildiği
belli olmaya başlayan yolda güdüleme yapılabilir ve bunun için de güdüleyici görüşme verim
sağlayıcı bir yöntem olacaktır.
Biraz ayrıntılı bir düşünceyle, genelde, değiştirici görüşme madde bağımlısıyla,
güdüleyici görüşme bağımlının ailesi ile çalışırken daha bir uyacaktır. Uygulama yaparken
sosyal çalışmacının bu ayrımın ayrıntısını görmesi sadece konuşma tarzını değil konuyu düşünme
ve yaklaşım tarzını da etkileyecek ve değiştirecektir. Kuşkusuz öyle bir aşama olur ki, aileyi
değiştirme için de bağımlıyı güdüleme tekniğiyle görüşmeler yapmak gerekli olabilir. Kime
nasıl bir görüşme yapacağını, hangi aşamada ve ne zaman nasıl bir görüşme yapacağını
başvuranına (olgusuna) bakarak sosyal çalışmacı yapacaktır.
Güdülemenin başarısında güdüleyicinin konu üzerine bilgisi ve deneyimleri de önemli
rol oynar. Değiştirici ya da güdüleyici görüşmede değiştireyim ya da güdüleyeyim derken ters
tepme riski vardır. Dışsal güdülemede de belirli bilgi ve önçalışma hazırlığı ile olmadığı
takdirde geri tepme riski bulunur. Buna sosyal çalışmacının iyiniyetli bir saptamayla
-

Başvuranın içinde bulunduğu bağımlılık aşamasını net görememesi ya da

-

Başvuranın kültürel değerlerini iyice değerlendirmemesi ya da

Farklı görüşme teknikleri (değiştirici ya da güdüleyici görüşme) arasındaki ayrımı
yaşama aktaracak denli deneyimli olmaması, yolaçabilir. Bu yüzden sosyal çalışmacı dikkatli bir
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değiştirme ya da güdüleme yöntemi ve bu yönteme uygun teknikler kullanmak zorundadır. Bunun
için,
-

Değiştireceği ya da güdüleyeceği kişiyi iyi tanımak,

-

Beklentilerini,

-

Eksikliklerini,

-

Algı boyutunu ve

-

İçinde bulunduğu aşamayı iyi tanımak ve değerlendirmek durumundadır.

Güdüleyici görüşme hedef kişide ileriye doğru düşünce ve davranış değişimini öngörür ve
bu kolay olmayacaktır. Sadece sağlanmak istenen değişim ise karşıdan gelen ve değer verilen
sözlerle kuşkusuz sağlanabilir, ancak madde bağımlılığı gibi zor bir konumda bu kolay
olmayacaktır. Sosyal çalışmacı bunu bilerek durumu uzun zamana yayar ve sabırlıdır.
Değiştirme ya da güdüleme amaçlı görüşmeler, kişiyi bir yöne sürükleme, kendiliğinden
götürme değil, ona karar aldırma hedefini öne almalıdır. Başvuran değişime kendi karar verir
duruma gelmelidir. Bağımlının,
-

bağımlılıktan çıkma, kurtulma,

-

ulaştığı noktada sebat etme,

geri dönmeme kararlılığında olmayı hedeflemelidir. Bu aşamanın herbiri kişinin
değer ve tutumlarına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Başvuranını iyi tanıyan sosyal
çalışmacı bu üç aşama için farklı teknikler geliştirip görüşmenin
-

zamanını,

-

süresini,

-

yerini,

-

sıklığını,

-

uzunluğunu,

-

konuşma biçimini,

-

kullanacağı yaklaşımları,

başvuranın içinde bulunduğu duruma ve aşamaya göre farklılaştıracaktır. Hep aynı sözler
ve konuşmalarla, hep aynı sıklıkta, hep aynı zamanda, hep aynı sürede, hep aynı ortamda yapılan
aynı konuşmalar güdülemenin etkisini hızla azaltacaktır.
Güdüleyici görüşme kişiye ve ana göre düzenli görüşmelerin arasında bir ressamın hızlı
332

bir fırça darbesi gibi arada söylenen tek bir sözle de olabilir, uzun bir hazırlık görüşmelerinden
sonra durumun birlikte değerlendirilmesi süreci içinde de gerçekleşebilir. Oysa değişim çok
daha yaygın ve farklı yaklaşım ve ikna tekniklerini gerekli kılacaktır. Ayrıca değişim
güdülemeden herhalde daha uzun sürecek bir zorlu süreçtir.
Görüşmenin tamamı güdülemeye ayrılmamalı ona,
-

önhazırlık,

-

hazırlık,

-

giriş ile

-

ya etkili bir söz,

-

ya da etkili bir değerlendirme yapılarak

tamamlanmalıdır. Kişi güdülenmeye o gün hazır değilse zorlanmamalıdır. Örneğin o
gün güdüleme görüşmesi yapılmamalıdır. Anlayış yaratmak ya da geliştirmek her insanda çok
sabır isteyen bir iştir. Kaldı ki sorun sahibi ve sorunuyla farklı bir duyarlık taşıyan başvuranlarda
belirli bir anlayışın sağlanabilmesi sosyal çalışmacıdan çok sabır ve zaman isteyecektir.
Sonuç olarak madde bağımlısının düşünsel yapısında sağlanabilecek değişimin başladığı
yerde güdüleme devreye girecektir. Buradaki ayrım incedir, zordur ve ama önemlidir.
Bağımlıyla görüşebilmek ve etkili olabilmek için…

11.3.6. Sosyal Tedavi Yapan Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Yardımcılar
İçin Bilinmesi Gereken Genel Bilgilerden Örnekler
Sosyal çalışmacı sosyal tedavi yapar. Tedavi bilgiyle yapılır. Sosyal tedavi sosyal alanda
sık sık karşılaşılan
-

bilgiler ve

alanda yaşanan olgularla ilgili bilgilere sahip olunmakla daha sağlıklı yürütülür. Bu
nedenle, örnek olması amacıyla, internette çeşitli adreslerde ulaşılabilecek birkaç genel bilgiyi
burada vermek istiyoruz. Sosyal çalışmacı ve sosyal yardımcılar için bilinmesi gereken genel
bilgilerden örnekler şunlar olabilir.


En yoğun ve sık kullanılan bağımlılık yapan madde sigara ve alkol.



Yoksul, varsıl herkesin ulaşabildiği ve sık kullandığı madde esrar.



Eroin, gene düşük gelir gruplarının kullandığı maddelerden biri.



Doktorlar eroini alkolle kıyasladıklarında ‘‘ispirto’’ya benzetiyor.



Üç hafta boyunca, günde bir kez eroin kullanan bağımlı hale geliyor.
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Eroinmanların ancak % 1’i tedaviyi kabul ediyor ve tedavi alanların kurtulma
oranı % 40- 45.

Hastalar, bağımlılık sırasında daha önce bulundukları fizik ve sosyal ortamdan
kopuyor ve kendilerini bağımlılarla, olmak istedikleri yerde buluyorlar.


Kokain zengin işi, yani pahalı bir madde.


Kokain bağımlılarının sadece binde 1 ile yüzde 0.3'ü tedaviye başvuruyor.
Kurtulma oranı yüzde 55. Ayakta tedavi tercih ediliyor.

gerekmiyor.

15-16 yaşından küçük çocuklar hariç, esrar bağımlılığında yatarak tedavi


Yeni nesil sentetik ilaçlardan buprenorfinin (Buprenorphine) Türkiye'de
uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde yasaklanması, KKTC'de bu alanda çalışan kliniklere ilgiyi
artırdı. Türkiye'de sadece anestezide kullanılmasına izin verilen kırmızı reçete kapsamındaki
buprenorfin, KKTC'de uyuşturucu bağımlılığına karşı tedavide kullanılıyor. Geçmişte
Türkiye'de 14 yıl hekimlik yapan Doç. Dr. Mehmet Çakıcı, Lefkoşa'da kurduğu Pembe Köşk
Kliniği'nde iki yılda Türkiye'den 40 bağımlıya buprenorfin tedavisi uyguladı.

Buprenorfinin yeni nesil sentetik ilaçlardan biri olduğunu belirten Yakındoğu
Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Çakıcı, “Hastaya ilk yedi gün buprenorfin
vererek yoksunluk krizini azaltıyor, hastanın tedaviden vazgeçmemesini sağlıyoruz” dedi
(Hürriyet, 2004).

Gebe anne sigara içerse nikotin karnındaki bebeğe geçiyor ve bebek daha
doğmadan sigara tiryakisi oluyor. Daha anne karnında akciğerleri nikotinden etkilenmeye
başlıyor; dünyaya aday bir sigara tiryakisi ve potansiyel hasta olarak doğuyor. Potansiyel hasta
ve tiryaki doğurmak istemiyorlarsa, sigara içen kadınlar doğum sağlayan ilişkiden ortalama
bir yıl önce sigarayı bırakmalıdır.

Aynı durum madde kullanan kadınlar için de sözkonusu. Bağımlı anne adaylarının
bebekleri daha karnında madde bağımlısı oluyorlar. Büyüyünce potansiyel madde
bağımlısıdırlar artık. Korkunç değil mi? (Bir haber: Konya’da hamilelikte de uyuşturucu
kullanmaya devam eden 19 yaşındaki E.T.’nin dünyaya getirdiği bebeğin de eroin yoksunluğu
nedeniyle kriz geçirdiği ortaya çıktı. Doğan bebeğin bedeninde eroin bulundu. Bebekte
bağımlılık nedeniyle titreme ve aşırı ağlama ile birlikte kasılmalar meydana geliyor. Bir odada
yalnız tutuluyor. (Haber Türk Gazetesi, 15 10 2016)).

Gebelikte uyuşturucu kullanımına bağlı olarak bebeklerin bağımlı doğması
ABD’de çok görülüyor. ABD’de son 10 yıldır 130 binden fazla bebeğin uyuşturucu
bağımlılığıyla doğduğu belirtiliyor. 2010’dan bu yana ise 110 bebeğin anne karnında ya da anne
sütünden uyuşturucu aldıkları için hayatını kaybettiği kaydediliyor (agy).


Alkolizm tedavisinde ilk aşama alkollü kişinin durumunu doğru saptamak, ikinci
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aşama alkolün kesilmesidir (Atabek, 1983, 176).

Alkoli kendi iradesiyle ve birdenbire kesen kişide, bu çok güç olduğu için, bedensel
ve ruhsal tepkiler oluşabilir (agy). Sosyal çalışmacı bağımlıya bu tepkileri düşünerek yaklaşım
sergilemelidir.
Sosyal tedavi yapacak olan sosyal çalışmacının mutlaka bilmesi gereken bu tür genel
bilgiler hemen hemen sınırsızdır. Burada verilenler sadece birkaç örnektir. Sevgili öğrenciler
konu üzerindeki genel bilgilerini geliştirdikçe bu örnek bilgilerin sayısı da hızla artacaktır.
Öğrenciler bu alanda bilinmesi gereken başka bilgileri bize ilettikleri takdirde buraya
ekleyebiliriz.
Bir örnek olsun: Ana karnından madde bağımlısı olarak doğan çocuklar doğumdan
sonra anneye verilmeli midir, verilmemeli midir? Onlara nasıl bir tedavi uygulanmalıdır? Bu
tedavinin sosyal boyutu, sosyal tedavisi nasıl olabilir; nasıl olmalıdır? Bebeğin hangi yaşta
sosyal tedavisine başlanmalıdır? Yoksa buna gerek yok mudur? Bebeklikten tedavi yaşına
kadar bebek hangi birim tarafından nasıl bir programlamayla izlenecek ve gündemde
tutulacaktır? Bu ve benzeri daha pekçok sorular konu üzerinde uzmanlaşmış sosyal
çalışmacılar, psikologlar tarafından düzenli görüşmelerle doğru yanıtlarına kavuşturulmalıdır? Bu
çalışmalar bugüne değin eksiktir. Herhalde, Türkiye’de bu durumdaki bebeklerin sayısı
ABD’ye göre çok düşük. Bu nedenle böyle bir çalışmaya gerek yok, diyemezsiniz, değil mi?
Tek bebeğin yaşamı ortak hastalığa sahip sayısı çok hastaların yaşamından daha değersiz,
herhalde değildir ve insanın değeri onların istatistik değerleriyle belirlenmemelidir.
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Uygulama Soruları
1)
Olgu yönetimi yöntemini hangi tür gereksinim saahiplerine, hangi tür sorun
sahiplerine ve başvuranlara uygulayabilirsiniz. Kitap sınırlarının dışına çıkarak, hayal
gücünüzü kullanarak örnekler arayınız. Elbette bulduklarınızı bir kâğıda yazarsanız hem konular
daha çok aklınızda kalacak hem de kaleminiz hızla gelişecektir.
2)
Aynı çalışmayı bir de sosyal eylem için yapınız. İstsrseniz bunun örneklerini de
birkaç arkadaş biraraya gelip aranızda konuşarak bulunuz. Ama grupta hepiniz önünüzde bir kâğıt
bulundurarak kişisel ve ortak üretimli düşüncelerinizi yazınız. Giderek yazmak hoşunuza giden
bir yöntem olarak birçoğunuzda kalıcılaşacaktır.
3)
Madde bağımlılığı konusunda olgu yönetimini ne tür ortamlarda yapabilirsiniz? Bir
örnek geliştirin.
4)
tasarlayınız.

Madde bağımlılığı konusunda bir örnekolay yaratarak ona uygun bir sosyal eylem

5)
Sosyal çalışma uygulamasını verimli kılacak donanım bilgileri nelerdir, bunları
ayrı ayrı aranızda konuşarak geliştiriniz. Bu bilgilere başka ne tür bilgiler katılabilir; düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde meslek yöntemleri olarak olgu yönetimi ile sosyal eylemi öğrendik. Ayrıca
bu bölüme kadar öğrncdiğimiz her yönntemi uygulamak için gerekli hazırlık düzeyinde ek bilgiler
aldık. Bunları sosyal çalışmacılar için ve sizler için donanım bilgileri olarak adlandırdık. Bu
donanım bilgileri sadece başvuran için değil sizler içindir de aynı zamanda…
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Bölüm Soruları
1) Olgu yönetimi yöntemi de, sosyal çalışmanın diğer temel yöntemleri gibi;
a) ABD’den çıkmıştır.
b) diğer yöntemlerden farklı olarak Fransa’dan çıkmıştır.
c) diğerleri ABD’den ama bu yöntem İsveç’ten çıkmıştır.
d) insana yardım konusunda gelişmiş olan Hindistan’dan çıkmıştır.
2) Olgu yönetimi ile bireyle çalışma arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireyle çalışma birey için birşeyler yapar, olgu yönetimi kişiyle çalışır.
b) Bireyle çalışma olgu yönetimi içinden çıkmış bir yöntemdir.
c) Bireyle çalışma olgu yönetiminin tamamlayıcısıdır.
d) Bireyle çalışma ile olgu yönetimi arasında yöntem olarak temelde fark yoktur. Bir
yapıldığında diğeri de yapılmak zorundadır.
3) Olgu yönetiminin iki temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olgu yönetimi bireyin tüm ailesiyle birlikte sorunlarını çözer.
b) Özgereksinimlerini karşılama ve kişiyi bireyleştirme.
c) Özbakımını yapabilmesine, özgereksinimlerini gidermesine yardım etme.
d) Kişiyi ayağa kaldırma ve ev işlerini yapma gücü verme.
4) Olgu yönetimi için aşağıdaki cümlelerden hangisi tam anlamıyla doğruyu anlatır?
a) Olgu yönetimi kişinin aile bireyleriyle birlikte yönetimidir.
b) Sadece somut, maddi işlerinin yapılmasıdır.
c) Kişiyle boş zaman geçirmektir.
d) Maddi işlerinin yapılmasının yanısıra onu yaşama bağlayacak, sosyalleştirecek boş
zaman değerlendirici ve kültürel çalışmalar yapılmasıdır.
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5) Sosyal eylem sosyal çalışmanın hangi temel yöntemi kapsamında yeralır?
a) Grup incelemesi
b) Bireyle çalışma
c) Toplulukla çalışma
d) Olgu yönetimi
6) Varolan bir yerel ve sosyal sorun nedeniyle toplumun duyarlığını harekete geçirerek
topluluğun o sorunla ilgili olarak taleplerinin üst makamlara iletilmesi amacıyla kullanılan
meslek yönteminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal terapi
b) Olgu çalışması
c) Sosyal politika
d) Sosyal eylem
7) Sosyal eylem sosyal çalışma mesleğinin bir yöntemi olduğu için sorun olan
toplulukta yaşayan halkın sorun hakkında bilgisinin olup olmaması önemli ve gerekli değildir.
Sosyal çalışmacı sosyal eylemi yeri geldiğinde kullanmalıdır. Bu anlatım doğru mudur?
a) Doğru
b) Yanlış
8) Sosyal çalışmacı için sorun sahibini iyice tanımadan, kişisel ve sosyal çevresini
tanımaya, örgüt çevresini ve örgütleri tanımadan konu ile ilgili kurum, kuruluş ve kişileri ad ve
statü olarak tanımaya kadar geniş anlamıyla iyi bir ……………, başarılı bir sosyal çalışma ve
doğru yöntem uygulamasının kapı anahtarıdır.
a) reklam
b) sosyal hizmet
c) tanıma çalışması
d) uygulama
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9) Kitap bilgilerinize göre, başarılı bir …………………. için şu dört boyut
gerçekleşmelidir. İlgili konuda bilgili, becerili ve deneyimli olmak; muhatabın yaş, sosyal
konum, kültür, değer gibi yönlerini iyi bilmek; gerçek gereksinimlerini tanımak ve muhatabın
bireysel ve sosyal sorununu iyi bilmek.
a) güdüleme
b) grupla çalışma
c) sosyal eylem
d) toplulukla çalışma
10) Madde bağımlılığı konusunda aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının
paydaşları arasında bulunmaz?
a) Polis, narkotik büro,
b) Psikiyatr, hastane,
c) Psikolog, psikoterapist,
d) Uyuşturucu satıcısı.

Cevaplar
1) a, 2) a, 3) b, 4) d, 5) c, 6) d, 7) b, 8) c, 9) a, 10) d
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12. SOSYAL ÇALIŞMA MESLEĞİNİN MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI
ÇALIŞMASINI GEREKTİREN HİZMET ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sosyal çalışma mesleğinin madde bağımlılığı konusunda sahip olduğu hizmet alanlarının
neler olduğunu öğreneceğiz.
Önce bunun için sosyal çalışma mesleğinin hizmet alanlarının neler olduğunu
anımsamaya çalışacağız.
Bu hizmet alanlarının aile, arkadaş çevresi, sokak çevresi, okul çevresi, iş alanı çevresi
ile kendine yardım gruplarının bulunduğu alanlar olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal çalışma mesleğinin hizmet alanları nelerdir?

2)

Sosyal hizmet alanlarının madde bağımlılığı alanındaki alt alanları nelerdir?

3)

Bu alanlarda yapılabilecek sosyal çalışma uygulamaları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sosyal çalışma
mesleğinin hizmet
alanları

Sosyal çalışma mesleğinin
toplumun hangi alanlarında
görev yaptığı konusunda
genel birkaç örnek alarak
bilgi sahibi olunacak.

Okunarak, algılanarak,
nedenleri soruşturularak ve
neden sonuç ilişkisi
araştırılarak... Aynı metni
okuyan arkadaşlarla konu
üzerinde tartışılarak…
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Anahtar Kavramlar


Hizmet alanları



Aileyle sosyal çalışma



Arkadaş çevresiyle sosyal çalışma



Sokak sosyal çalışması



Okul sosyal çalışması



Kendine yardım grupları
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Giriş
Sevgili öğrenciler. Her mesleğin belirli çalışma alanları vardır. Tıpçılar biyolojik sağlık
alanında, inşaat mühendisleri inşaat alanında çalışırlar. Sosyal çalışmacıların alanları diğer
mesleklerle kıyaslarsak çok geniş ve hatta sınırsızdır. Bir bakışla, onlar da tıpçılar gibi sağlık
alanında çalışırlar; ancak biyolojik değil, sosyal sağlık alanında çalışırlar. Bir başka bakışla,
sosyal alanda çalışırlar. Sosyal alanında ne olduğu belirlidir ancak içsel yapısı ile dikey ve yatay
boyutlarıyla çok geniş bir alandır. Bir başka bakışla, eğitim alanında, bir başka bakışla adalet
alanında çalışırlar. Bunların dışında, genel alanları daraltırsak, gene bu genel alanların içine
yeralırlar ama daha sınırlı ve somut deyişle, evde, sokakta, kapalı gruplarla, açık gruplarla,
aileyle, çete gruplarıyla gibi çok sayıda çalışılan alan adı veririz.
Bu kitap bunların tamamını açıklama kitabı değildir. Bu nedenle, bu bölümde, madde
bağımlılığı öncesinde, sırasında ve sonrasında bu sosyal sorunla karşılaşma olasılığı olan ya da
karşılaşan kişilerle ilgili olarak sosyal çalışmanın görev yaptığı alanlardan birkaçı örnek olarak
değerlendirilmiştir. Örneğin, boyutunda kitabın çeşitli bölümlerinde bilgiler verildiği için tıp
alanı ile kitap çerçevesinin dışında tutulduğu için adalet alanı buraya alınmamıştır. Alınanlar,
bağımlılığın ortaya çıktığı, yayıldığı çevreler odak alınarak seçilmiştir.
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12.1. Sosyal Çalışma Mesleğinin Çalışma Alanları
Her mesleğin hizmet alanı vardır. Hizmet alanı olmayan bir iş zaten meslekleşemez.
Zanaat olarak kalır.
Örneğin, hekimlik mesleğinin hizmet alanı sağlıktır. Bu alanda lisans düzeyinde
öğretimle, pratisyen hekim ya da uzman hekimlerle (tıp doktorları) birlikte başka meslekler de
görev alır. Hemşire, fizyoterapist, eczacı, diyetisyen, anestezi elemanı, psikolog, sosyal
çalışmacı, biyolog, genetikçi, sağlık eğitimcisi, veteriner hekim, önlisans düzeyinde öğretimle,
anestezi teknikeri, ambulans ve acil bakım teknikeri, biyomedikal cihaz teknikeri, biyokimya
teknikeri, dis protez teknikeri, tıbbi dokümanter, diş teknik sekreteri, diyaliz teknikeri,
odyometrist (odyometri teknikeri), optisyen, patoloji teknikeri, perfüzyon teknikeri, protez ve
ortez teknikeri, radyoloji teknikeri, radyoterapi teknikeri, tıbbi laboratuvar teknikeri; sağlık
meslek liseleri düzeyinde öğretimle, çevre sağlığı teknisyeni, laboratuar teknisyeni, acil tıp
teknisyeni, anestezi teknisyeni, diş protez teknisyeni, ortopedi teknisyeni, radyoloji (röntgen)
teknisyeni, ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, hastabakıcı, gibi…
Aynı bunun gibi sosyal çalışma mesleğinin hizmet alanı da sosyal hizmettir. Bu
alanda lisans, önlisans ve lise düzeyinde sosyal hizmet elemanları çalışmaktadır; çalışabilir.
Bunların içinde lisans öğrenimi görüp bunun üzerine yüksek lisans yapanlar uzman meslek
elemanı unvanı alırlar. Uzman psikolog, uzman sosyal çalışmacı vb gibi. Yüksek lisans
yapmayan ya da önlisans öğrenimi gören meslek elemanları da lisans ya da önlisans düzeyinde
okudukları alanda çok çalışarak, başarılı işler yaparak yıllar içinde kendi meslek adları
kapsamında uzmanlaşmanın hazzını yaşayabilirler. Bunlar uzmanlaşmışlıklarını yüksek lisans
tezleriyle değil, başarılı uygulamalarıyla gösterirler.
ABD ve Avrupa’da sosyal hizmet alanlarında çalışan birçok meslek kendisini tanıtmış,
erginliğini ispat etmiştir. Türkiye’de henüz bu düzeyde değiliz. Zaman içinde gerek lisans gerek
önlisans ve gerek sosyal hizmet liselerinden çıkanları evrensel ya da ulusal kendi doğru
adlarıyla kendilerini ispat edecekler ve bu alanlarda her meslek kendi alanında çok verimli
çalışmalara imza atacaklardır.
Sosyal çalışma hizmet alanları bakımından oldukça şanslı bir meslektir. Çünkü çok
geniş hizmet alanları vardır. Sosyal çalışmanın hizmet alanlarını yazmak ve anlatmak ayrı bir
kitap konusudur.
Önce genel bir giriş yapalım. Örneğin sağlık hizmeti alanı, eğitim hizmeti alanı, adalet
hizmeti alanları vardır. Sosyal çalışmanın hizmet alanı da sosyal hizmet alanı diye adlandırılır.
Neden diğerlerine sağlık hizmeti, eğitim hizmeti alanları deniyor da sosyal hizmeti alanı
denmiyor diye sorarsanız nedeni basittir. Çünkü sağlık ve eğitim dilbilgisinde ad, isim
formundadır. Burada ad tamlaması yapılmakta ve ad tamlamasında ikinci sözcüğün sonuna – i
hali gelmektedir. Oysa sosyal sözcüğü ad değil, sıfattır. Sıfat tamlamasında ikinci sözcüğün
sonuna
–i hali gelmez. Yalın hal gelir. Onun için, yani, sosyal alanı denemeyeceği için sosyal
boyutta işler yapılan hizmet alanları sosyal hizmet alanları olarak adlandırılır.
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Toplumla ilgili anlamında bir sıfat olan “sosyal”, sosyal çalışma mesleğinin temel
işlevini anlatır. Nasıl ki eğitimciler dünyaya eğitim, sağlıkçılar sağlık penceresinden bakarlar,
sosyal çalışmacılar da dünyaya sosyal bakışla bakarlar. Meslekî bakışları budur. Çünkü mesleğin
işlevi sosyal sorunların giderilmesidir. Dolayısıyla sosyal çalışma mesleğinin hizmet alanı
sağlıksal hizmet değil, eğitsel hizmet değil, sosyal hizmettir. (Burada özellikle sağlık ve eğitim
sözcüklerini “hizmeti” değil de “hizmet” diyebilmek için sıfat haline getirdik. –sel, -sal ekleri
Türkçede sıfat ekidir.
Sosyal hizmet alanları insanla sınırlıdır. Sosyal çalışmacılar dünyaya insan için, insanın
refahı, mutluluğu, sosyal sağlığı için bakarlar. Tabii ki zaman zaman fizik çevreye de bakarlar.
Ancak, onlar, çevreye, fizik koşullara, iklime, coğrafyaya, hayvanlar dünyasına da insan için
bakarlar. Doğrudan fizik çevre için yapacakları bir şey yoktur. İnsanın değişimi ve iyiliği için fizik
çevre bağlantısını kullanırlar.
Sosyal hizmet alanları insanın doğum öncesiyle başlar (ana sağlığı), ölüm sonrasıyla
devam eder. Örneğin, yakını ölen birinin yaşadığı ölümle ilgili travmanın tedavi edilmesi,
yalnızlık duygusunun giderilmesi, kendisine yeni sosyal çevre yaratılması, topluma yeniden
döndürülmesi hep sosyal çalışmacı için meslekî görev ve sorumluluklardır.
Doğumla başlayan, bebeklik dönemi aile uyumu ve aile ilişkileri sosyal çalışmanın
görev alanıdır. Ailede çocukluk dönemi sorunları, örneğin, çocuğun kreşe, anokuluna, ilkokula
gönderilmesi, eğitim süreci içinde aile içinde ve okulda yaşadığı sorunlarla ailenin
başedebilmesi; çalışan kadının çocuğunun kreş sorunu hep sosyal çalışmanın görev alanı
içindedir.
Gençlik dönemi ayrı bir başkaldırı ve huzursuzluk dönemidir. Genç tepkiseldir.
Dolayısıyla geçici yanlışlıklar yapabilir. Ailesiyle yaşadığı uyumsuzluklar, dede torun
sürtüşmeleri, evden kaçma, çete grupları, zararlı yaşam biçimlerini deneme eğilimleri, bunun,
yarın pişman olacağı kesin olan çekiciliği, üniversite yaşamı, üniversiteye gitmediyse genç işçi
sorunları, enerjik gençlik için boş zaman değerlendirme programları bir sosyal hizmet alanı
oluşturur. Yetişkinlik (sosyal merkezler) ve yaşlılık dönemleri kurumsal desteklerle (huzurevi)
sosyal hizmet alanlarıdır.
İnsanların cinsiyetiyle ilgili sorunların giderilmesi, kadın sorunları, erkek sorunları,
eşcinsellik sorunları…
İnsanların geçici ya da yaşamboyu süren engellilikleriyle ilgili yaşadıkları sıkıntılar,
çevresel ve ailesel sorunlar, yalnızlık sorunları, engelliliklerini aşma ya da onunla yaşama
mücadeleleri, hep, sosyal hizmet alanlarıdır.
Toplumda sapmalar yaşayan insanların yaşadığı sorunlar: Alkolizm, uyuşturucu, uyarıcı
gibi madde bağımlılıkları, yemek yememe, aşırı yemek yeme tutkusu, alışveriş hastalığı, internet
bağımlılığı gibi maddedışı bağımlılıklar, saldırganlık, içe kapanıklılık vb. farklı sosyal hizmet
alanlarıdır.
Aile ya da topluluk içinde çatışmalar, kan davası, aileler arasında çatışmalar, topluluk
(cemaat) içi sorunlar sosyal hizmet alanlarıdır. Toplumsal örgütlenmeler, gönüllü kuruluşlar, sivil
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toplum örgütlenmeleri sosyal hizmet alanlarıdır. Topluluk içinde yalnız kalma ya da yalnızlık
duygusu…
Hastanelerde yatan, ailenin kabulü zor hastalıklara yakalanmalardan ötürü ailenin
yaşadığı suçluluk duygusu, travma, bunlara bağlı olarak ortaya çıkan şiddet olayları; hastaneye
yatan hastanın evde kalan ailesinin ekonomik ve sosyal sorunları; hastanede itilmişlik duygusu…
Cezaevinde kalan kişinin yalnızlık duygusu ile başedebilmesi, başedememesi;
cezaevinde kavgalar, buna yolaçan etkenler; ailesiyle arasının bozulması; evde kalan ailesini
yaşadığı travma, depresyon, işsizlik, parasızlık; çocukların eğitimlerinin ve giderek sağlıklarının
bozulması hep sosyal hizmet alanlarını oluşturur.
Disipliner mesleklerde, yani, polislik mesleğinde, ordu birliklerinde çalışanların yaşadığı
sosyopsikolojik bireysel sorunlar, ailesel sorunlar, işyeri sorunları sosyal hizmet alanlarını
oluşturur.
Bir başka boyuttan bakıldığında insanların, ailelerin, grupların, örgütlerin vb. yaşadığı
ekonomik sorunların yolaçtığı sosyal sorunlar. Yoksulluk, geçici ya da sürekli işsizlik vb…
Gene, ailelerin, grupların, örgütlerin vb. yaşadığı kültürel farklılıkların yolaçtığı sosyal
sorunlar; statü farklılıklarından kaynaklanan sosyal sorunlar, hep sosyal hizmet alanlarını
oluşturur.
Bu kadar geniş bir alanda insana yardım mesleği olan sosyal çalışma bu işleri yaparken
hem farklı mesleklerden hem yardımcı mesleklerden destekler aramak zorundadır. İnsanla
çalışan diğer meslek elemanları; hekim, hemşire, psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen sosyal
hizmet alanlarında meslekleri çerçevesinde görev alır. İnsanla çalışan tüm yardımcı meslekler
diğer mesleklere hizmet desteği verir. Sosyal hizmet alanları sadece sosyal çalışmacıya ait,
sadece sosyal çalışmacının çalışma alanı, alanları değil, diğer mesleklerle birlikte elele çalıştığı
alanlardır.
Madde bağımlılığı da sosyal çalışma mesleğinin hizmet alanlarından biridir. Madde
bağımlılığı, temelde, sağlık alanıdır. Sosyal çalışmacı bu sağlık alanında sosyal sağlık hekimi
olarak görev yapar. Nasıl ki tıp doktoru biyolojik sağlık, psikolog ruhsal sağlık elemanıdır, sosyal
çalışmacı da, bu sağlık alanında, sosyal sağlık elemanıdır.
Özellikle madde bağımlılığı konusunda sosyal sağlık tedavi süresi olarak tıbbi sağlık
önlemlerinden çok daha fazla zaman alan bir sağlık hizmetidir. Her mesleğin önemi kendi
boyutları içinde önemlidir. Özetle, şu denebilir:
Madde bağımlılığı alanında tıbbi sağlık hizmetleri bağımlılık toleransını düşürmek ve
bedenin arındırılması için öncelikli ve kaçınılmaz önemdedir; bu tedavinin sonuca ulaşabilmesi
için de ruhsal ve sosyal sağlık hizmetleri kaçınılmaz ve tıbbi tedaviden çok çok daha uzun süren
tedavi süreçleridir.
Sosyal çalışma bu sağlık alanında, bağımlılık öncesi (koruma, önleme), bağımlılık sırası
(sosyal tedavi) ve sonrası (bağımlılığın sıfırlanması süreci) ile o kadar geniş ve yaygın bir görev
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alanına sahiptir ki, madde bağımlılığı alanında çalışan diğer mesleklerle gerek çalışma alanı,
gerek çalışma süresi olarak hiçbir zaman karşılaştırılamaz. Bu sosyal çalışmayı diğer
mesleklerden üstün görmek demek değildir. Sadece bir alan genişliği ve hizmet süresi olarak
yapılmış bir saptamadır. Öteyandan, kısa süreli olan (5-7 gün) tıbbi müdahale (bedeni
temizleme) olmasa bir bağımlı için sosyal terapinin de hemen hemen hiçbir yararı olamaz.
Psikolojik müdahale olmasa tekbaşına sosyal tedavi sonuca ulaşamaz. (Bu psikososyal çalışmalara
aileleri de katınız lütfen.)

12.2. Bağımlılarla Çalışma
Bağımlılarla çalışma özel bilgi ve beceri ister. Çok sağlıklı bir iletişim bilgisi, grupla
çalışma bilgisi, madde bağımlılığı hakkında, bağımlıların gerisinde kalmayacak kadar bilgi,
meslekî ve etik bilgiler… Bunlar her alanda çalışırken elbette gerekli, ancak bağımlıların çok daha
duyarlı gruplar olduğunu bilmeliyiz. Çalışırken yapılacak en ufak hata tüm kazanımları alıp bir
anda götürebilir. Bu yüzden sadece bilgi değil, yeterli beceriye de sahip olmak gereklidir.
Avrupa’da, meslek ve üniversite öğreniminin üzerine enaz bir yıl süren bağımlılarla ilgili özel
bir eğitim almadan (bu bilgi içindir) ve ayrıca meslek alanlarında belirli ve anlamlı bir süre (enaz
bir yıl) çalışma deneyimi olmadan (bu beceri içindir) bağımlılarla çalışma kadrolarına
alınamazsınız. Hele üniversiteyi yeni bitirenlerin mezun olur olmaz bu tür işlerde çalışması
hemen hemen olanaksızdır.
Bağımlılarla çalışma yaratıcılık ister. Sabır ister; insanları olduğu gibi kabul etmeyi
içselleştirmişlik ister. Sağlam bir iletişim bilgisi ve becerisi ister. Çünkü bir bağımlıyla
konuşurken yapacağınız en ufak bir gönül incitici hatanın düzeltilmesi çok zor olabilir.
Bağımlıyla meslek yöntemleri çerçevesine nasıl çalışılması gerektiğine dair diğer
bölümlerde bilgi sahibi oldu. İster bireyle, ister grupla çalışma yöntemiyle olsun bağımlıyla
çalışılırken, anın koşullarına uygun çözüm önerileri üretilebilmelidir. Örneğin, huzurevi, kadın
sığınma evi gibi sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık belirli programlar yapılır; kuruluş
sakinlerinin bu programlara katılmaları beklenir. Bahçede tarımsal çalışmadan bina içinde elişi
çalışmaları ve müzikli eğlenceye kadar böyledir bu. Oysa sakinlerin ilgi alanları, zevkleri,
eğilimleri, beklentileri, yetenekleri, becerileri vb. herbiri diğerinden farklıdır. Hepsini bahçede
çalışmaya çıkarırsanız ilgi grupları arasında kopmalar olacaktır. Bu huzurevinde belki önemli
bir sorun yaratmayabilir. Yaşlıların bir kısmı bahçevanla birlikte zevkle fidanları budarken
diğer bir kısmı izlemekle, bir başka grup banklarda oturarak gene zevkle vakit geçirebilir. Oysa,
madde bağımlılarının sabırları çok kısadır. Beklentileri zayıftır. Duyguları değişkendir, andan
ana değişir. İlgi duymadıkları bir işte kenarda oturup bir yaşlı gibi etrafı seyredemez. Sabırsızdır.
Sinirlenir. Bu özellik farkından ötürü bağımlıların sosyal tedavisinde ya da rehabilitasyon
çalışmalarında kalıp programlarla hedefe uygun başarıyı yakalayamazsınız.
a) Birlikte bulunulduğu ve çalışıldığı her zaman, kendilerine sorarak program
yapılmalıdır.
b) Aralarında istek farklılığı çıkarsa yardımcı personel alarak her grubun istediği program
yapılmaya çalışılmalıdır. Dönem hassas dönemdir. Siz de bu gruba uyacaksınız. Çoğunluk
bunu istedi derseniz, o kişileri gruba katamaz, daha çok uzaklaştırırsınız.
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c) Kuruluş kadroları böyle anlık farklı programlar için deneyimli ve her an hazır
olmalıdır.
d) Farklı programlar önerilmesi ya da yaratılması konusunda sosyal çalışmacılar ya da
diğer yardımcı personel deneyimli ve yaratıcı olmalıdır.
e) Amaç, bağımlıları disipline etmek, söz dinletmek değil, kazanmaktır. Önce kendine,
sonra gruba, sonra topluma... Kazanmak da onun ilgi alanı üzerinden olabilir. Gruptan farklı
beklentiler içinde olan bir bağımlıyı ne gruba ne topluma katabilirsiniz.
Bu yüzden, özgür bırakmalısınız ki, isteyen maça gitsin, isteyen bahçecilik yapsın,
isteyen bahçede spor… Kuruluş olarak buna uygun kadroları elinizde bulundurmalısınız.
Bende bu kadar kadro yok, bu kadroyla ancak bunu yapabilirim diyorsanız, bağımlılar
alanında verimli hiçbirşey yapamayacaksınız demektir. O kuruluşta yeterli kadro olması
zorunludur. Çünkü burası az işçiyle olabildiği kadar iş yapılabilecek bir kuruluş değil,
bağımlılar tedavi merkezidir. İşe yarar iş yapamadıktan sonra kuruluşu kapatabilirsiniz. Nasıl
ki, ekmek yaptığınız fırında, ne yapayım, elimdeki odun bu kadar diyerek az odunla kısa
sürede çok ekmek çıkarmaya kalkarsanız, korkarız ki, çıkan ekmekler yeterince kızarmış ve
pişmiş olmayacaklardır. Yeterince pişmiş ekmek için yeterli odun stoğunuz olmalıdır.
Bağımlıların tedavisi ya da rehabilitasyonu için de yeterli çalışan kadrosu, yeterli oda, yeterli
açık mekân, sayıca ve nitelikçe yeterli personel vb. olmadan bağımlılar için istendik sonuçların
alınması hayal olacaktır.
Başka program yapamayız diyerek kuruluştaki – bağımlılık tedavisi gören – gençlerin
tamamına, örneğin, maç yaptırırsanız, bu aslında yararlı olan oyun etkinliğinden istenen sonuç
çıkmayacaktır. Çünkü herkes maç yapmak istemeyebilir. Her başvuran tek tek, ayrı ayrı
değerlendirilerek genel ya da anlık isteklerine uygun tedavi ya da rehabilitasyon programları
yapılmalıdır. Bu isteklere bağlı olarak iş, uğraş, boş zaman değerlendirme, beceri geliştirme vb.
programları olarak kendi içlerinde gruplandırmalar yapılır.
Hatta haftalık ya da gündelik programlar bağımlılara sorularak geliştirilme en doğrusudur.
Bu, iletişim olanaklarını arttırır, görüşmeleri zevkli ve heyecanlı kılar. Bağımlılar aynı zamanda
böyle görüşmelerle meslek elemanlarını daha iyi tanırlar; onlara güvenleri artar.
Meslek elemanlarını iyi tanımazlarsa, meslekler üzerine yeterli bilgiye sahip olmazlarsa,
bağımlılık tedavi kuruluşunda (bu, AMATEM de, başka bir kuruluş da olabilir), örneğin
psikologla görüşmek istemez. Verdikleri tepkiler, “Kafayı mı yedik de psikologla görüşelim?”
biçiminde olabilir. diyorlar. Bu önyargıların ya da yanlış düşüncelerin giderilmesi için, örneğin,
zaman zaman psikolog da (ve diğer sosyal meslekler de) grup etkinliklerine, bahçe oyunlarına
katılabilirler. O mesleği kendi yararına, kendinden biri olarak görürse, bağımlı, önyargılarını
bırakacak ve o meslekten daha çok yararlanabilecektir.
Önyargılar doğru iletişimle sona erdirilir. “Siz beni dinliyorsunuz. Demek ki hasta
değiliz.” Diyen genç bunu doğrulamaktadır. Dinlemek iletişimdir. Hem de doğru iletişimdir.
Kuruluşta, iki eli arkasında tespih sallayarak sağa sola hal hatır sormayı yeterli görerek dolaşan
bir meslek elemanı yanlış yapmaktadır. Bağımlılarla banklarda, çimenlerde oturmalı, sohbet
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etmelidir. Onların buna gereksinimi vardır.
Grupça yapılan programlar olduğu gibi bireyle de programlar yapılır, buluşulur. Onlara
da birebir programlar geliştirilmelidir. Onların en duyarlı oldukları konuları onlarla oturarak
görüşmeler, sohbetler yapılabilir. Örneğin, bağımlıya, içinde daha huzurlu yaşayabileceği bir
madde tedavi merkezinin nasıl olması gerektiği sorulabilir. Bu konuda, hatta, kendisine bir yeni
tedavi merkezi modeli çizdirilebilir. Çünkü bu tür işleri en iyi, yaşayan bilir. Bu da kendisine
söylenerek görüşü alınırsa, ayrıca, özgüveni de desteklenmiş olur.
Bu “çizdirme”;
-

Sorarak, düşündürerek, kısa yanıtlar alarak, sözel olabilir.

-

Bir sayfalık yazdırma biçiminde olabilir.

-

Gerçekten, çizgilerle, bir bağımlılık tedavi merkezinin yaratılmış krokisi olabilir.

Bunların hangisinin kullanılacağı, sosyal çalışmacı tarafından daha önceden,
görüşmelerle özellikleri iyi tanınan bağımlının eğitimi, kapasitesi, yeteneği ve bağımlılık
aşamasına göre belirlenir. Örneğin, bu modelin düşünülmesine verilen destekle, bağımlı, tedavi
bittiğinde bu kuruluştan çıktıktan sonra aynı ortama dönülmeyecek bir model tasarlayabilir.
Kuruluşta bağımlılarla çalışırken, diğer bölümlere değindiğimiz insana ve kişiliğe
saygıdan milim sapmamalıyız. Bağımlı, insandır. Küçümsenecek biri, emir verilecek biri değildir.
Öteki, değildir. Görüşlerine değer verilecek biridir. Onlar kuruluşa, tedaviyi kabul ederek
gelirken, dışarıda, kendi deyişleriyle, “Herkes anamıza bacımıza sövdü. Çalıştığımız yerlerde hep
itildik.” diyerek geliyorlar. Bu yüzden, iyileşmeleri için kuruluşta insanca davranış görmelidirler.
Bunun yanlışlıkla ortaya çıkan bir istisnası olmamalıdır. Zaten, insana insanca yaklaşmayı
içselleştirmiş bir meslek elemanı istese de insana başka türlü davranamaz. Yanlışlıklar,
içselleştirilmemiş davranışlar ve bastırılmış gizli duygular nedeniyle birden ve istenmedik
biçimde ortaya çıkıvermektedir. Bir konuyu içselleştiren insanın o konuda yanlışlık yapması çok
zordur. Çok ender bir yanlışlık yapsa bile, zamanında, öylesine özür diler ki, karşısındaki
onun içtenliğini anlar ve bu anlama onun derhal yaralanmışlıklarının önüne geçer.
Düşüncelerinin sorulması tedavi ya da rehabilitasyon alan bağımlılar için adeta bir ilaçtır.
Etkisi büyüktür. Bu konuda ne düşünüyorsun? Nasıl yapalım? Bu konuda fikrin nedir?
Yönünde kurulan iletişim olumlu sonuca yaklaştırır. Bu tür düşüncesi sorulan bir bağımlının
kuruluşta yaptığı önerinin yaratıcılığına bakar mısınız?
“Tomurcuk çiçekler alalım. Saksılara dikelim. Saksıların üzerlerine adlarımızı yazalım.
Çiçeğimiz olsun. İlgilenelim. Herkes kendi çiçeğini sulasın.”
Bu öneride, aidiyet gereksinimi vardır. (Sadece bana ait bir şey olsun. Ana evinde
ya da sokakta kendisi hiçbir şeyi olamadığını hep hissetti belki de.)
Bu öneride sorumluluk taşıma özlemi vardır. Kendini – olumlu anlamda –
gösterme gereksinimi vardır. (Herkes çiçeğini düzenli sulasın. Bağımlıda sorumluluk duygusu
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tahrip olmuştur..)
-

Üretme özlemi vardır. İnsan gibi çalışma özlemi… (Çiçek ekelim; büyütelim.)

Birey olma özlemi vardır. (Herkes kendi zevkine göre çiçek eksin. Yaşattığı
çiçekte kendini bulsun ve savunsun.)
-

Sosyalleşme arzusu vardır. (Grupça birşeyler yapalım. İyi bir takım olalım.
Birlikte çalışalım.)
Daha nasıl bir sosyal tedavi istiyorsunuz ki? Bağımlı, sorunlarını bu küçük ve değerli
önerisiyle çözmenin en büyük adımını atmaktadır. Size, sosyal çalışmacıya, sadece, kendisini
desteklemek, yönlendirmek, güçlendirmek ve dirençlendirmek kalmaktadır. Eğer böyle bir
öneriye, çok çocukça, çok aptalca, daha iyi birşeyler bulalım gibi yaklaşan meslek elemanı
yaşamının en büyük yanlışını yapmış olmaktadır.
Bağımlı bu önerisiyle, topluma, mesleklere, devlete de bilinçaltından en güzel iletiyi
vermektedir. Demektedir ki, bizler de çiçeğiz. Devlet olarak, toplum olarak, aile olarak, çevre
olarak suyumuzu zamanında vermezseniz (ev, iş, ilköğretim eğitimi, doğru ilişkiler); bizi
güneşe tutmazsanız (ortaöğretim eğitimi ve üniversite öğretimi) biz solarız, demektedirler.
Herkese görevlerini anımsatmaktadır. Bahçıvanı olmayan hassas çiçeklerin solması gibi
öğretmeni, sosyal çalışmacısı, psikoloğu, iş vereni olmayan gençlerin de solması kaçınılmaz
değil midir?
Gene bağımlılıktan kurtulmak için kuruluşa gelmiş gence sorun bakalım: Sana ne iyi
gelir? Basit bir soru değil mi? Sana ne iyi gelir? Yani, ne olursa, ne yapılırsa kendini daha
iyi hissedersin? Çünkü bu gençler büyük çoğunluğuyla birçok duygunun eksikliğiyle yaşamış
gelmiş çocuklar. Kimse onlara ne istersin diye sormamış. Herkes buyurmuş, tehdit etmiş,
tecavüz etmiş, aşağılamış. Kimse duygularıyla ilgilenmemiş.
“İşkur’da ders aldım.” Diyor. “Kursa gittim. Resim, bağlama kurslarına…” Bundan
takdir beklemektedir. Aferin, saz çalıyorsun demek ki? Hayır, kursu bıraktım. Güzel resim
yapıyorsun demek ki? Evet, yeteneğim var, ama onu da bıraktım! Dinlemek ve anlamak gerek.
Neden bıraktın? Çünkü, günde 20 TL. para veriyorlardı bunun için, O parayı almak için
gittim, öğrenmek için değil! Düşüneceğiz ki, demek sanat üzerine güdülenerek, içsel bir birey
ya da grup çalışmasıyla yönlenmemiş genç, kurslara. Para almak için gitmiş. Bu da uzun
süreli olmamış zaten. Bırakmış. Nasıl devam etsin? Bu bağımlı bir genç. İradesi zayıflamış.
Güdülenmesi (motivasyonu) sıfır. Ne resme ne saza, ne aileden ne sosyal çalışmacıdan ciddi bir
güdülenme görmeden gitmiş. İzleme yapılmamış. Gelişme aşamalarında takdir, ödül görmemiş;
ödül almamış. Planlı ve düzenli bir destekleme yapılmamış. Sosyal çalışmacı kurs süresi içinde
kendisini izlememiş. Sadece yollamış ve izlemeyi yapmamış! Gene boşlukta genç. Gene sahipsiz.
Genci kursa yollayarak kendini kurtarmış bir “vak’a”dan, sadece. Dolayısıyla, bu koşullar altında
sadece para öne çıkmış.
Dikkat ediniz. İşte, sosyal çalışmanın sosyal hizmetten bir farkı da burada ortaya
çıkmaktadır. Kursa gitmek sosyal hizmettir; kurs, sosyal bir hizmettir. Herkesin katılabileceği,
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ruhunu dinlendirebileceği bir hizmettir bu tür kurslar. İnsanlar orada, yeni ilişkiler bulabilir, bir
sanat ya da meslek öğrenir, yeni çevre kazanır. Yalnızlığına ilaç olsun diye gider. Oysa,
bağımlılık gibi ağır bir tıbbi ve sosyal hastalık için böyle bir sosyal hizmet çalışması yeterli
değildir. Bu sosyal hizmetin sosyal çalışmacı tarafından verilmesi gerekir. Bu ne demektir? Bu
verme, onun eğilimlerine, yeteneklerine ve o andaki yapmayı isteme duygularına uygun olarak
güdüleme, güçlendirme destekleriyle sosyal çalışmacı tarafından aynı kursa yollanması meslek
elemanı için bir sosyal çalışmadır. Haydi, bir kursa git de hangisine gidersen git demek, sosyal
hizmettir.
Hangi kursa gitmelidir? Aynı anda birkaçına birden mi gitsin; bir kurs yeter mi? Hangi gün
ve saatlerde giderse daha verimli olur; madde ortamından ve çevresinden uzaklaşmış olabilir?
Hangi saatlerde kendisini daha kolay güdüleyebilir? Düşüncesini daha kolay ve daha zevkle
yoğunlaştırabileceği kurs hangisidir? Hangi kurs için güdülenmesi daha kolay olabilir? Daha iyi
güdüleyebileceği saatlerle madde bağımlılarının bunu en fazla çekebileceği saatler farklıysa,
aradaki uyuşmazlığı nasıl giderebilirim? Onun kültürel ortamında, daha beğenilmesini, daha sık
aferin almasını sağlayacak kurs hangisidir? Hangi kurstan sonra hem sanat yaparak ruhunu
inceltmiş, hem yeteneğini kullanmış, hem de ilerde belki para kazanma olasılığı olabilir? Ben bir
sosyal çalışmacı olarak hangi kursta kendisini daha kolay güdüleyebilirim? Bu tür soruların
uyumlarına dikkat ederek verilecek karar sosyal çalışmanın işidir. Mesleğin gücüdür.
Herkes sosyal hizmet yaptırabilir, yapabilir. O sosyal hizmetin, bir sosyal sorunun
giderilmesi yönünde kullanılması sosyal çalışmadır.
Evet, kursa gitmek sosyal bir programdır. Sosyal hizmet çalışmasıdır, ancak, bu işin
sosyal hizmet boyutu bağımlılık konusunda sağlıklılar ya da en fazla rehabilitasyon
aşamasında olanlar için öne çıkar. Sosyal çalışmacının bağımlıyı kursa yönlendirmesi, ve ama,
sürekli izlemesi, izlem altında tutması, gelişmeleri kaydetmesi, düzenli aralarla durum üzerine
kendisiyle görüşmeler yapması sosyal çalışmadır. Bu aşamada sosyal çalışma o sosyal hizmetin
önüne geçer. Sosyal hizmet tedavi için geçici bir araç olur. Tedaviden sonra sosyal çalışma
zaman içinde kendisini geri çekmeye başlar; sosyal hizmet sosyal çalışmanın önüne geçmeye
başlar. Bağımlılıktan kurtulmuş bir eski bağımlı için, o kurslar, onu toplum içine tutmanın,
sosyal olmasını sağlamanın, “temiz” arkadaş çevresi içinde tutmanın ve “temiz olma” süresini
uzatmanın bir aracı olur.
Sosyal hizmetler sosyal çalışma için bir araç, sosyal çalışma dışında yapılan sosyal
hizmetler, sosyal çalışmadan bağımsız olarak, toplumda çevresi olan, aydın, doyumlu
yaşamanın, boş zaman değerlendirme aracı ve yanlış çevrelerden uzak kalmanın aracı haline gelir.
Madde bağımlıları için söylüyoruz; böyle bir sosyal çalışma izlemesi altında
yapılmayan, sosyal tedavi boyutu işlemeyen, sadece sosyal hizmet olarak gidilen kurslardan
yarar sağlayamaz bağımlı, hangi aşamada olursa olsun. O zaman, alır kurstan destek, güdüleme
için alınan 20 liraları gider gene madde satınalmaya verir. O “sosyal hizmet”, madde
bağımlılığından kurtulma aşamasına gelmiş olan bağımlı için yeni bir cehennem kapısı haline
gelir. Maddeye daha çok bağlamanın aracı olur.
Çünkü, sosyal çalışmacının mesleki yönlendirmesi olmadığı sürece, yani sosyal tedavi
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olmadığı sürece bu kursları kendi iyileşmeleri için, gelişmeleri için, bağımlılıktan uzaklaşmaları
için bir araç olarak görmezler. “Sevgili valim, doktor teyze, uzman abi bize iş buldu; iş verdi,
diye görürler. O zaman da, o “işten”, “alınlarının teriyle kazandıkları” parayı da götürüp,
“helalinden”, yine uyuşturucuya yatırırlar. Aymazlığın ürünü olan bu korkunç çelişkinin
sorumlusu da, bağımlıya sosyal tedaviyi tam anlamıyla yaptırmayan kuruluş yönetimi, o
kuruluşa nicel ve nitel olarak yeterli kadroyu vermeyen üst yönetim, kuruluşta yaptırmayan
amir ve yapmayan sosyal çalışmacı olur.
Kendisine nasıl bir tedavi verilmesinin daha iyi olacağı sorulan bağımlı genç, kuruluşun
yataklı, yatışlı olmasını istediklerini söylemişlerdir. Niye? Temizlenmek isteyen genç, çünkü
diyor, gündüzlü olunca, kuruluştan akşam çıkıp tekrar çakallara gidiyoruz!”. Görüyor
musunuz, bağımlı diye küçümsenebilecek, dışlanabilecek bir gencin içindeki kurtulma
savaşının derinliğini? Duyuyor musunuz, bu gencin, “bizi çakalllara yollamayın!” feryadını?
Tıbbi temizlenme aşamasından sonra yükün % 90 ağırlığını alacak ve çok ciddi çalışması
gereken meslek sosyal çalışma ve onun destek meslekleridir.
Klasik ama yaratıcı bir başka etkinlik önerisi, bağımlıya bir kâğıda düşüncelerini
yazdırmaktır. Kâğıda düşünceleri yazma konusu da kendilerine sorularak, yönlendirmeyle
kendilerine söyletilebilir. Bu olamazsa, öneri olarak getirilip benimsemeleri yönünde teşvikler
yapılır. Bağımlılara birer defter dağıtılarak şu tarihe kadar, istedikleri zaman, (yatarken,
bahçede dolaşırken vb.) hergün bir farklı konu verilir; deftere birşeyler yazabilirler.
-

Bugün kendimi nasıl hissediyorum?

-

Bugün ne yapmak isterdim?

-

Ailem hakkındaki görüşlerim.

-

Yaşam bana nasıl bakıyor? Ben yaşama nasıl bakıyorum?

-

En son ne zaman mutlu oldun?

gibi daha çok farklı ilginç konular bulunabilir. Konuların ağırlığı da bağımlının yaşına,
eğitimine göre, somut konulardan soyut konulara; yalın düşüncelerden karmaşık düşüncelere…
olarak değişecektir.
Bu tür yazılar insanların duygularıyla yüzleşmesini sağlar. Duygularla yüzleşme
duygularını görebilmeyi, onları tanımayı, çözümlemeyi ve giderek denetleyebilmeyi sağlar. İç
seslerini duymalarını, tanımalarını, anlamlandırmalarını sağlar. Yazmak, insanlara iç sesini
dinlemeyi öğretir. Ayrıca insan, yazabildikçe, yazdıkça kendisini önemli hissetmeye başlar. Bu
önemlidir.
Kuruluşa gelen çocuklara onlar için çok önemli küçük görevler, yani sorumluluklar
verilebilir. Örneğin biri çağ dağıtımından sorumlu olur, biri temizlik sorumlusu olur. Bir diğeri
bahçeyi sulamak görevini almıştır. Ya da farklı kişiler tarafından belirli bir sıradüzenle bahçe
sulanır. Biri bahçeyi sular, biri, içerdeki saksıları…
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Bu tür görevler sadece sorumluluk duygusunun güçlenmesi değil, gencin yanlış düşünce
ve kapılara uzanmasını da engeller. Onu kuruluşta oyalar. İnsanlara, çiçeklere yardım duygusunu
güçlendirir. Zamanını dolu dolu geçirmesine yarar.
Madde bağımlısı gencin, sürekli yazdığımız, kendisini bağımlılık sürecine sokan
koşullar içinde özgüveni gelişmemiştir; olanı da yitirmiştir. Ürkektir, saldırgandır, kuşkulu ve
kuşkucudur. Sosyal tedavi ile geçebilecek olan bu özellikler daha tedavi aşamasında tedaviyi
aksatacak bir düzeyde işleyebilir. Örneğin, sosyal çalışmacının, bağımlı genci dinlerken,
önündeki kâğıda ilerde rapor için gerekli olacak olan notları almasından rahatsız olabilir.
Özelliği gereği açıkça bunu dile getirebilir. Örneğin, şöyle bir tepki koyabilir: “Ben
anlatıyorum, sen yazıyorsun. Ne gerek var? (Polise mi vereceksin, korkusu!). Konuştuklarının
yazılmasından rahatsız olabilir.
Bu noktada sosyal çalışmacının yapması gereken, soğukkanlılığını bozmamak; bu
tepkiyi kendisine karşı yapılmış bir tepki olarak almamak, gence ya da bağımlıya sertlenmemek
ve örneğin, “Seni daha iyi tanımak için, söylediklerini unutmamak için yazıyorum.” gibi bir yanıt
verebilir. Eğer huzursuzluğu sürerse, meslek elemanı, açıklamalarından sonra, yazı yazmayı bir
süreliğine bırakabilir. Gencin tepkisi üzerine, yukarıdaki cümleyi de söyledikten sonra kalemi ve
yazmayı bırakması genci olumlu yönde etkileyebilir. Sözü dinlenmiştir. Onun için önemli olan
bu noktadır. Kendisine saygı gösterilmiştir. Ancak, sosyal çalışmacının sen dilini kullanmadan
yaptığı bu açıklama bağımlıyı düşünmeye itebilir. Ve böyle olmuştur. Benzer bir olayın geçtiği
bir görüşme sırasında, sosyal çalışmacının, yazmıyorum, tamam diyerek kalemi bırakmasıyla
kendisini rahatsız hissetmiş; susmuş, bir süre sonra, özür dileyerek yazmayı sürdürmesini
istemiştir. Mesleğin ve iletişim tekniklerinin gücü, sosyal çalışmacının beceri sahibi olması
sorunu olumlu yönde çözmüştür. Çözdüğü gibi, bu olay aynı zamanda, sosyal çalışmacıya olan
güvenini tazelemiş ve hatta pekiştirmiştir. Bir yandan da bağımlıda sosyal iletişimin, konuşmada
inceliğin ve görgünün tekrar harekete geçmesine yolaçmıştır.
Bağımlılıktan kurtulma sürecinde, ailesi başta olmak üzere insanlardan sürekli dışlanma
gören başvuran, bağımlı, kendisiyle düzenli ve değer vererek görüşen sosyal çalışmacı, karşı
cinstense, aşık olma duygusu yaşayabilir. Bu, sosyal çalışmacı tarafından ayarında kalması
sağlanabilirse doğal ve sağlıklı bir gelişmedir. Biri, kendisiyle sık sık görüşmekte ve onu
dinlemektedir. Onu insan yerine koymaktadır. Bu duygu bağımlının sosyal çalışmacıyla
konuşurken ona sosyal anlamda yakınlaşmasını sağlar, güven duygusunu geliştirir, yaşama
bağlar. Çünkü, sevmek ve sevilmek ve insana güvenmek hoştur.
Sosyal çalışmacı bu düzenli ve sık görüşmelerin meslek çalışması olduğunun bilincindedir.
Ona değer göstermesi mesleğinin etik kuralları içindedir. Sosyal çalışmacı, kendi mesleki rolünü
öne çıkararak, hissettirerek, ama gene sıcak ve dostça yapacağı konuşmalarla kısa sürede bu
duygunun sönmesini sağlayacaktır. Bu aşk duygusu kısa sürede sevme ve sempatiye dönüşür.
Bu süreç içinde sosyal çalışmacının desteklemesi gereken bir başka duygu da başardım
duygusudur. Kendini kendine karşı ispatlama! Kurtulmak isteyen bir bağımlı için öyle yapıcı bir
duygudur ki bu başardım duygusu. Yerinde, sıkça desteklenmelidir. Bağımlılığın tüm
yıpratılmışlıkları yaşayan bir bağımlının, “10 aydır temizim” diyebilmesi sosyal tedavinin
sonuna yaklaşıldığının müjdesidir adeta. Elbette, sonrasında da gencin izlenmesi ve
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desteklenmesi kesintisiz sürdürülmelidir.

12.3. Aileyle Sosyal Çalışma
Aileyle sosyal çalışma sosyal çalışmanın kendine özgü, kendi içinde çok önemli bir
çalışmasıdır. Çünkü aile birçok sosyal sorunun ilk çıkış kaynağıdır. Burada sadece o gün ortaya
çıkan ve yaşanan bir sosyal sorunun ortaya çıkmasından sözetmiyoruz. Çocuğun daha bebeklikte
ya da 3-4 yaşlarında aileden aldığı birikimlerle çok ileriki yıllarda karşılaşacağı sosyal
sorunlardan sözediyoruz. Bu birikimler yarın onun aileden aldığı olumsuz özelliklere bağlı
sosyal sorunlarla karşılaşıp karşılaşmayacağını belirleyecektir. Örneğin, evde kavga ile büyüyen
bir çocuk ilerde, ya babasını örnek alacak, kavgacı olacak, eşini dövmeyi hak bilecek, ya şiddete
karşı anasından yana, babasına karşı bir biçimlenmeyle ya pasif, içe dönük bir kişilik sergileyecek,
belki de eşcinsel eğilimleri gelişecektir. Kişinin ilerde uyuşturucuya eğiliminin kökenleri
çocukluktaki
yaşadıklarında,
mutsuzluğunda,
sevgisizliğinde
ve
yalnızlığında
biçimlenmektedir. Bunu derken madde bağımlılığını yaratan aile dışı başka değişkenleri
önemsizleştirmiyoruz, ailenin temel önemini vurgulamaya çalışıyoruz.
Çocuğun geleceği ailede kurulur, büyük oradan da daha küçük yaşlarda ailede biçimlenir
ve belirlenir. Bu nedenle aile önemlidir. Bu nedenle 40 yaşında sosyal sorun yaşayan bir insanın
ailesinden, çocukluğundan gelen sıkıntılarının uzantısı olduğunu ya psikolog ya da psikoterapist
ortaya çıkartacaktır, ya da bugünkü sosyal çalkantılarını giderecek olan sosyal çalışmacı.
Bağımlılık konusunda aile ile çalışmak belki de sorunun önemli bölümünün kökenine
inmek demek olabilir.
Aileyle sosyal çalışma bir yöntem olarak görülmektedir. Özellikleri ve hedefleri vardır.
Aile içindeki;
-

Gerçek sorunları ortaya çıkartma,

-

Sorunların kaynaklarını bulma,

geliştirme,

Aile üyelerinin bu sorunlar ve kaynakları konusunda önce farkındalıklarını

sağlama,

Sorunları ve nasıl çözülebilecekleri konusunda inanmalarını ve kabullerini

-

Aile üyelerine bu sorunlarla başedebilme gücü kazandırma,

-

Gelecek sorunlara karşı direnebilme gücü kazandırma,

Sorunlarını kendi güçleriyle aşabilmelerini sağlama yolunda kullanılan bir
yöntemdir bu. Sorunların bir kısmını aile içinde giderme yöntemi. Bu yüzden bunu bu kitabın
yöntemler bölümünde ayrıntılı olarak ele aldık. Lütfen o bölümü okuyarak aile ile nasıl
çalışılacağına dair bilgilerinizi geliştirmeye çalışınız. (Bkz. 10/4).
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Çocuğun ya da gencin bağımlılık süreci içinde bozulan aile ilişkileri, artan aile içi
çatışmalar, aile parçalanmaları gibi olaylar ve bunların yaratabileceği travmalarla sosyal boyutta
ilgilenmek de sosyal çalışmacının mesleki görevleri arasındadır.

12.4. Arkadaş Çevresiyle Sosyal Çalışma
İnsanların yaşına göre ve yerine göre ya ana baba, aile çevresi ya da arkadaş çevresi olumlu
ya da olumsuz etkileme konusunda öne geçer. Özellikle ilk gençlik yıllarında arkadaş çevresi daha
etkileyici ve yönlendiricidir. Üniversite yıllarına kadar sürer bu arkadaş çevresinin etkisinin
yüksekliği. Arkadaş etkisinden kurtulma dönemi ise, genel bir bakışla, işe girişten bir süre
sonrasıdır ya da evlilikten bir süre sonrasıdır. İnsan, istisnalar dışında, bu dönemlerde kendi
yeni yaşamı içinde durulmaya başlar. Ancak, güçlü aile ilişkilerinin ve yüksek güven
duygusunun yerleşik olduğu ailelerde aile bireylerinin gence etkisi daha yüksek olabilir.
Arkadaş akrandır. Birkaç yaş büyük ya da küçük olması akran ilişkisinin etki gücünü
değiştirmez. Akranı, arkadaşı genci yanlışa da sürükler, doğruya da götürür. Akran, çocuk ya da
genç için yolgöstericidir; kılavuzdur. Arkadaş da kendi aile eğitimi içinden gelerek işlevini
sürdürür. Arkadaş ailesinin yansımasıdır.
Özellikle madde bağımlısı olan bir genci bu yola sürükleyen büyük bir olasılıkla akran
çevresidir. Zararlı madde satıcıları özellikle gençlere akranları yoluyla ulaşmaya çalışırlar.
Çünkü bir gencin tanımayacağı yaşı büyük birine güvenmesi, sözünü dinlemesi daha zordur.
Bilinen bir örnektir. Gence zararlı madde satmak isteyen satıcı, bağımlı yapılmış karşı cinsten
genci sevgili olarak yollayabilmektedir.
Bu nedenle,
a)
Bağımlılık öncesi yapılmak istenen koruyucu sosyal çalışmada gençlere grup
grup yaklaşmak, okullarda sınıflara girerek sunum yapmak olumlu bir eğitim sağlayacaktır.
b)
Bağımlı bir genci kurtarmak için de akranlarıyla, arkadaşlarıyla çalışma yapmak
yararlı olacaktır.
Bağımlılar dünyasının dışında kalmış, madde bağımlılığı konusunda temiz bir akran çevresi
ile iletişiminin sağlanması kolaylaştırıcı bir yol olabilir.

12.5. Sokak Sosyal Çalışması
Sokak sosyal çalışması sokak ortamında yapılan mesleki çalışmadır. Sokak sosyala
çalışması deyince akla önce sokak çocukları, sokakta yaşayan çocuklar gelmektedir. Bu doğru
değildir. Sokak sosyal çalışması sokakta yaşayan, sokağa “düşen”, sokakta yaşamak orunda kalan
her yaş grubuyla yapılır; yapılmalıdır.
Ancak hemen şu da belirtilmelidir: Sokakta yaşayanların yaşlarına, yaş farklarına göre
yapılacak sosyal çalışmanın yaklaşımlarında, modelinde, yöntem ve tekniklerinde farklar
olacaktır. Çünkü farklı yaş gruplarının sokağa bakışları, gelecek perspektifleri, umutları, sokaktan
etkilenişleri farklıdır. Yöntem aynı da olsa aynı yöntem farklı yaş gruplarında aynı tekniklerle
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uygulanamaz. Örneğin, sosyal sosyal çalışması, sokaktaki gençlerle çalışmada sokağın çekici
etkisinde yapılan bir çalışma, yetişkin ya da yaşlılarla yapılan çalışmada sokağın soğukluğunda
yapılan çalışmadır. Model, yöntem ve teknik farklılıkları bunun gibi birçok özelliğe dayanır.
Farklılığın kendine özgü temel özelliği budur.
Sokak sosyal çalışması
a)

Düzenli kalacak konutu olmayan,

b)
Düzenli kalabilecek konutu olan, ancak çeşitli nedenlerle o konutta kalma
olanağı bulamayan,
c)

Sokağın çekici etkisinde kalan,

d)

Evinden itilen,

e)

Sokakta çalışmak zorunda kalan,

f)

Süreğen işsizlik yaşayan,

g)

Dolayısıyla madde bağımlılığına sürüklenen, bu yüzden evden uzak olmak isteyen,

h)

Sokakta yaşayan,

i)

Sokakta çalışan,

j)

Sokakta kalma çaresizliğini yaşayan her yaştan insanlarla yapılan bir çalışmadır.

Birkaç ana hedefi vardır:
-

Çözüm bulup onları ev ortamına çekmek,

Sokakta oldukları için başlarına gelebilecek çeşitli sosyal sorunların hedefi
olmalarını önlemek,
sağlamak.

Sokakta oldukları için başlarına gelen çeşitli sosyal sorunlardan kurtulmalarını

Sokakta çalışıyorlarsa sokağın tehlikelerinden uzak kalmalarına ve verimli bir
çalışma ortamı içinde bulunmalarına yardımcı olmak,
Sokakta oluşan;
-

Olumsuz hedefler geliştiren ya da olumsuz ortamlara sürüklenen kişilerin ve

-

Gençlik gruplarının bu hedeflerden uzaklaştırılması için yapılan çalışmalar,

-

Çete grupları ya da

-

Suçluluk grupları ile yapılan çalışmalar
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Farklı meslekler için farklı görev alanları yaratır. Örneğin bu çalışmalar;
ALAN

SİSTEM

adalet alanında

yargı sistemi içinde

MESLEK
güvenlik güçleri
tarafından

MESLEK ELEMANI
polis eliyle

yukardaki tabolda görüleceği üzere, adalet alanında, yargı sistemi içinde, güvenlik güçleri
tarafından ve polis (kolluk kuvveti) eliyle, önce sokağın, sonra mahallenin, sonra kentin ve genelde
toplumun güvenliği, toplumsal düzenin sağlanması için yapılır.
Ve bu kentleşmenin, kalabalıklaşmanın, yeni bir endüstriyel ve dijital platformda birlikte yaşamak
zorunda olanların toplumsal ilişkilerinin, yani toplumsal düzenin ancak dış kurumsal müdahalelerle
sağlanabileceği gerçeğinden hareketle elbette doğrudur. Çünkü bu yeni platformda artık az sayıda
insan, sınırlı etkileşimlerle, köy ortamında yaşamıyor.
Bu nedenle karmaşıklaşmış toplumlarda suç ögesi ve alanı oluşturacak her olayın önlenmesi,
olgunun toplanması, ortadan kaldırılması gerekir. Suç varsa cezalandırır. Adalet ve güvenlik bunu
yapar.
Öteyandan aşağıdaki çalışmalar;
ALAN

SİSTEM

sosyal hizmet
alanında

sosyal sistem içinde

MESLEK
sosyal çalışma ve
diğer sosyal ve
tamamlayıcı meslekler
tarafından

MESLEK ELEMANI
sosyal çalışmacı eliyle

yukardaki tabolda görüleceği üzere, sosyal hizmet alanında, sosyal sistem içinde, sosyal çalışma
ve diğer sosyal ve tamamlayıcı meslekler tarafından sosyal çalışmacı eliyle, önce sokağın, sonra
mahallenin, sonra kentin ve genelde toplumun sosyal sağlığı, sosyal düzeninin sağlanması için
yapılır.
Ve bu kentleşmenin, kalabalıklaşmanın, yeni bir endüstriyel ve dijital platformda birlikte yaşamak
zorunda olanların sosyal sağlıklarının ancak dış kurumsal dış müdahalelerle sağlanabileceği
gerçeğinden hareketle elbette doğrudur. Çünkü bu yeni platformda artık az sayıda insan, sınırlı
etkileşimlerle, kır ortamında yaşamıyor.
Bu nedenle karmaşıklaşmış toplumlarda sağlıklı sosyal düzeni bozacak olayların önlenmesi,
bozulan sosyal ilişkilerin düzenlenmesi, sosyal rahatsızlıkların giderilmesi, “toplumsal” değil ama
“sosyal” güvenliği için yapılır. Bu nedenle suç ögesi ve alanı oluşturacak her olayın (bağımlılık
gibi) önlenmesi, olgunun tedavi edilmesi, sosyal ilişkilerin yeniden sağlıklılaştırılması gerekir.
Sosyal çalışma bunu yapar, diğer sosyal meslekler buna mesleki katkılarını verir (öğretmen,
psikolog, sosyolog, rehber öğretmen vb.)
Bu kapsamda;
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-

Sokakta yaşayan kişinin suç ortamından ya da zararlı sosyal ortamdan çekilmesi,

-

Yalnızlığının giderilmesi, yalnızlıktan kurtarılması,

-

Yeniden sosyalleştirilmesi,

-

Ev ortamına çekilmesi,

-

Aileleriyle ilişkilerinin düzeltilmesi,

Düzenlenmesi gibi çalışmalar bu dört hedefe ulaşılmak için yapılması gereken
çalışmalardan sadece genel kapsamlı birkaçıdır.
Yukarıda okuduklarınızdan anlaşılacağı gibi, sokak sosyal çalışması her yaş grubuyla
yapılır.
-

Cami duvarına bırakılan bebek,

-

Sokağa yollanan, itilen, düşen çocuk,

-

Sokağın çekici etkisiyle çıkan ve gününün uzun sürelerini sokakta geçiren genç,

-

İşsizlikten sokaklarda yatıp kalkan erişkin,

-

Sokakta çalışmak zorunda kalan kadın,

-

Sokakta fuhuş yapanlar,

-

Evden atılan yaşlı

hep sokağın özneleridir. Sokak sosyal çalışmasının çalışma özneleridir.
Bu çalışmaların yapılması için sosyal çalışmanın kendine özgü çeşitli yöntemleri vardır.
Mesleki yöntemi kullanmadan yapılan hiçbir çalışma mesleki çalışma değildir. Bu tür bir
çalışma, ancak, gönüllü bir kişinin ya da grup tarafından yapılan iyilikseverliğe dayalı bir sosyal
hizmet çalışması olabilir; saygın ve gereklidir, ancak sosyal çalışma, yani bir mesleki çalışma
olamaz.
Emekli olduğu için hergün kahveye giden ve gününü sabah erkenden gece geç saatlere
kadar orada geçiren, belki de geçirmek zorunda kalan biri, eğer kendi iradesi dışında bu
yaşamı sürdürüyorsa belki doğrudan bir sokak sosyal çalışmasının konusu değildir, ancak, ya
aile sosyal çalışmasının ya da sokak sosyal çalışmasının öznesidir. Bu kişi, kahveye gitme
konusunda, başka koşullar altında, düşkünlükten öte, bağımlılık düzeyine gelmişse, sokakta
yapılacak bir bağımlılık çalışmasının öznesidir.
Sokak sosyal çalışması sosyal çalışma bilim dalının içine öncelikle ABD’de girmiş bir
sosyal çalışma modelidir. İngilizce ve Almancada da aynı sözcüklerle street social work (İng.)
ve Strassensozialarbeit, f (Alm.) denir.
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Sokak sosyal çalışması sokakta ortaya çıkan sosyal sorunların çözümü, bu sokak sosyal
sorunlarından etkilenen çocuk, gençlik, yetişkin, kadın, yaşlı gruplarının bu ortamdan çekilip
alınması, sorundan arınmış ortamlara yöneltilmeleri, sokağın sosyal sorun yaratan ortamının
temizlenmesi (sosyal eylem yöntemi ve sessiz eylem tekniğiyle) gibi çalışmaları içeren ve
genellikle sokakta yürütülen sosyal çalışmadır. Sokak sosyal çalışması özellikle sokakta kalmış,
sokağa düşmüş, sokakta çalışan, sokağın çocuklarını kurtarma çalışmasıdır. Bunlar aç, susuz
kalmadan başlayarak, her türlü tacize ve suça açık, sağlık ve eğitim olanaklarından uzakta,
geleceği karanlık çocuklardır.
Bu kitabın konusu olmadığı için burada tek tek açıklamayacağım; ancak, sosyal çalışma
uygulamaları için kavram netliği o denli önemlidir ki, örneğin, tüm dünyada, sokak çocuğu,
sokağın çocuğu, sokakta yaşayan çocuk, sokakta çalışan çocuk kavramları kendilerine özgü ayrı
anlamlar taşırlar. Çünkü birbirinden farklı ayrı özelliklere sahiptirler. Sosyal çalışmacılar bu
farklara özen gösteren ve göstermek zorunda olan bir mesleğin elemanlarıdır. Bir sosyal çalışmacı,
“Ne olacak yani, hepsi bir kapıya çıkar!” diyemez. Çünkü, sosyal çalışmacılar bu farklı kesimlerle,
bu kavramlar arasındaki farklara dayanarak, birbirinden farklı sosyal çalışma uygulamaları
yaparlar.
Kuşkusuz sokak sosyal çalışması yapan sosyal çalışmacı da bir kuruma ya da kuruluşa
bağlı olarak çalışmaktadır. Çalışma yeri sokaktır.
Sokak sosyal çalışması yapan sosyal çalışmacılar hedef kitlelerinin herşeyden önce
güvenini kazanmalıdırlar. Onlara öyle güvenilmelidir ki, toplum önünde yapamadıkları,
gizledikleri düşünce ve davranışlarını sosyal çalışmacılar önünde rahatlıkla dile getirebilmeli ya
da gösterebilmelidirler, ki sosyal çalışmacı ardniyetsiz, üstten bakmadan, yönetici pozisyonuna
girmeden onlara vazgeçirme çalışmalarını yapabilsinler. Güvenilmeyen ilişkiler içindeki bir
sokak sosyal çalışmacısı sokaktaki bıkkın, güvensiz ve özgüvensiz, toplum içine çıkamayan ve bu
nedenle saldırgan olan madde bağımlılar gibi özel gereksinim gruplarının hedefi durumuna da
gelebilirler. Onlara yararlı da olamazlar. Kendi yaşamlarını tehlikeye atabilirler. Bu nedenle birlikte
çalışmak için sokağa çıktığı grupların güvenine sahip olamayan sosyal çalışmacılar bir süreliğine
de olsa sokaktan çekilmelidir. Çünkü karşılıklı güven olmadan hiçbir verimli çalışmaya imza
atamayacaklardır.
Öteyandan deneyimsizlik, işin başlarına güven kazanma sarsıntı yaşayabilmesi doğal
olan sosyal çalışmacılar belirli bir zaman geçtikten sonra onların güvenlerini hala
kazanamıyorlarsa kendilerini dönüp irdelemelidirler. Uğraştığı halde güven kazanamama durumu
özgüven eksikliğinden olabileceği gibi kendisinin çalışacağı kişilere güven duymamasından da
kaynaklanabilir. Güven duymayanın güven kazanması zordur, hatta olanaksızdır. Sosyal
çalışmacı bu işi yapıyorsa önce madde kullanana, sokakta çalışan kadın ya da erkek fahişeye,
AIDS’liye, cezaevindeki hırsıza, katile, topluma kazandırmaya çalıştığı gence, çocuğa
inanmalıdır. Onlara inanmayan sosyal çalışmacı ya da bir başka meslek sahibi onların güvenini
kazanamaz. Bu güveni ortaya çıkaracak ve muhatabına yansıtacak bir iletişim modeli seçmelidir.
Bu özgüvendir. Bu beceridir.
Bu güven neden önemlidir? Sokakta çalışmak için göreve başladığın insanların
sokaklarında dolaşıyorsun, evlerine giriyorsun; özeline giriyorsun. Yakınlarıyla konuşuyorsun.
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Yani kültürünün ta içine sızıyorsun. Onu rahatız etmeyecek teknikleri kullanmalısın. Bu ona
güvenle başlar, onun durumunu, sorununu anlama ve içselleştirmeyle sürer. Bu sanattır.
Güven, sokak sosyal çalışması yapacak olan sosyal çalışmacılar için en birincil önemdeki
konudur. Bu sağlandıktan sonra diğer ögeler gündeme gelir. Örneğin, onlarla düzenli ilişkiler
kurmak, zaman zaman tek tek ya da topluca/grup olarak görüşmeler yapmak gibi. İletişimde
olduğu sokaktaki kimselerin adlarını, olabildiğince, ezbere bilmek de güvenlerini kazanmanın
etkili bir yoludur.
Sokak sosyal çalışması yapan sosyal çalışmacı tehlikeye açıktır ve açık olduğunu
bilmelidir. Bunu için gereken önlemleri hem kişisel hem kurumsal düzeyde almalıdır. Ancak bu
tehlike onun görevini yapmasını engellemez. Aynı hekimleri, yargıçları, avukatları engellemediği
gibi.
Sokak sosyal çalışması yapan sosyal çalışmacı tehlikeye açıktır ve açık olduğunu
bilmelidir. Bu nedenle sokak sosyal çalışmasını seçen ve bunu zevkle yapan sosyal çalışmacılar
beden sağlıklarına dikkat etmeli, göbekli olmamalı, daha çok kaslı ve çevik olmalı ve bunun
için düzenli spor yapmalıdırlar. Saldırılara karşı uyanık olmalıdırlar. Hatta ABD ve Almanya
gibi ülkelerde sokak sosyal çalışmacıları tekvando (taekwondo), jiu jitsu gibi Uzakdoğu kökenli
kendini koruma teknik ve sporlarını öğrenmeleri iyi olacaktır. Bu alanlara ilgi duyan sosyal
çalışmacıalar için sokak sosyal çalışması çekici gelebilir. Bu, onlara döğüş yapmaları önerisi
değildir. Saldırıya karşı kendisini güçlü hissetmesi ve görevini bu özgüvenle rahat yapması ve
gerektiğinde kendisini savunabileceği konusunda deneyimli ve becerikli olmasıdır.
Bu açıklama okuyanlar için caydırıcı bir etki yapmak için yapılmamıştır. Bu alanı seven
ve çalışanları dikkatli olmaya yöneltmek için yazılmıştır. Özellikle madde bağımlılarıyla
çalışmanın saldırı ya da intihar riskleri taşıdığını herkes kabul edecektir.

12.6. Okul Sosyal Çalışması
Okul sosyal çalışması okulda okuyan çocukların eğitim ve öğretimlerini etkileyen
ekonomik, sosyal, psikolojik sorunların bulunması, belirlenmesi ve yokedilmeye çalışılmasını
eksen alan bir sosyal çalışma modelidir. Bu çalışma birey olarak ilkokul, ortaokul ve lise
öğrencilerinin gerek kendilerinin, gerek ailelerinin, anababalarının, kardeşlerinin, o öğrencinin
eğitsel gelişimini olumsuz etkileyen koşul ve etmenlerin giderilmesi, okul iletişimlerinin ve
öğrenme verimlerinin arttırılması, dolayısıyla öğrencinin ve ailesinin o öğrenim ve eğitimden
en üst verimi ve doyumu sağlayabilmeleri, bununla birlikte devletin ve eğitim öğretim
kurumlarının da en üst verimin sağlanmasıyla rantabl, verimli ve ekonomik bir hizmetin
gerçekleştirilmesi için düzenlenmiş bir sosyal çalışma modelidir.
Okul sosyal çalışması, akran gruplarının, sokak arkadaşlarının, onlar farkında olmadan
yanlarına yaklaşanların vb… o öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini, eğitsel ve sosyal
gelişmelerini bozacak yaklaşımlarını; aile içi ya da dışı çocuk ihmal ve istismarını
engelleyecek, boşa çıkaracak ve etkilerini azaltacak, hatta giderecek çalışmaların tümüdür.
Okul sosyal çalışması okul çağındaki çocuk ve gençlerin gerek eğitim programlarıyla,
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madde bağımlılığına sürüklenmelerine karşı inşa edilen en büyük ve etkili barajdır.
Madde bağımlılığı özellikle çocuk ve gençlerin küçük yaşta kandırılmalarıyla
yaygınlaştırılmaktadır. Acı ama herkesin bildiği gerçek uyuşturucu çetelerinin en çok dolaştığı
yerler okul binalarının çevreleridir. Bir başka bölümde değindiğimiz bu konuya uygun olarak bu
alanda iki tür çalışma aynı anda gerçekleştirilmelidir. Birincisi polisin okul çevrelerinde
polisiye önlemler alması, ikincisi okul sosyal çalışması yapan sosyal çalışmacıların okul
öğrencilerini madde bağımlılığı konusunda aydınlatma çalışmaları, yani;
-

Bilgilendirme,

-

Uyandırma,

-

Uyarma ve

Bilinçlendirme çalışmalarını yapmalarıdır. Sosyal çalışma bu çerçevede gene
birkaç boyutlu çalışır.
-

Öğrencilerin yanı sıra,

-

Okuldaki öğretmenlerle ve diğer çalışanlarla,

Okul çevresindeki yerleşimlerle, esnafla, site güvenlikleriyle, temizlik işçileriyle,
seyyar satıcılarla vb.
-

Mahallenin sakinleriyle, yani çocukları, gençleriyle ve diğer yaşayanlarla,

Öğrencilerin aileleriyle, akrabalarıyla, yani ev ortamlarında çalışmalar yapar. Bu
çalışmalarını meslek yöntemleriyle yürütür, meslek etik, değer ve bilgileri çerçevesinde
gerçekleştirir.
Madde bağımlılığı riski çocukluktan başlar. Bu riskin en etkili yerleri de okullar ve
çevreleridir. Buralarda yapılacak toplulukla çalışmalar (mahalle çalışmaları) öğrenciyi büyük bir
tehlikeden kurtaracağı gibi çevre sakinlerini de konu üzerinde bilgilendirir ve bilinçlendirir.
Öğrencinin eğitim verimini artıracağı gibi öğrenci ve ailesi arasındaki ilişkileri de istendik yönde
düzene koyar.
Bu iki çalışmaya kuşkusuz okul birimlerinin eğitim çalışmaları da katılmalıdır. Ancak,
sosyal çalışmanın okul çevrelerinde yaptığı bu tür çalışmalar aynı çevrelerde güvenlik
güçlerinin yapması gereken kolluk çalışmalarını geri plana itmez, önemsizleştirmez, tersine
güvenlik güçlerinin okul çevrelerindeki çalışmaları sosyal çalışmanın mahalle çalışmasını ve
eğitim çalışmalarını destekler. İkisi aynı önemdedir. Biri olmadan diğeri eksikli ve verimsiz
kalacaktır.
Harmancı ve arkadaşlarının “Eğitim Araçları ile Okulların Çevresinde Suç Önleme
Yöntemleri” adlı makalelerinde (Harmancı, 2013), okul çevrelerinde suçun önlenebilmesi için
yapılması gereken eğitbilimsel (pedagojik) çalışmalar anlatılmıştır. Aynı çalışmaya benzer,
okul çevrelerinde suç önleme yöntemleri olarak yapılması gereken sosyal çalışmaların ve sosyal
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hizmetlerin de yazıldığı bir makaleye acilen gereksinim vardır. [Latince kökenli pedagoji
kavramının iki ayrı anlamı Latince’de birbirinden ayrılamamaktadır. Bir anlamı bilimdalı,
diğeri yapılan eğitim eylem ve işlemleridir. Türkçe’de bunlar eğitbilim ve eğitim olarak iki ayrı
kavramla ayrı ayrı ifade edilebilmektedir.]
Okul sosyal çalışması hem bilgilendirici bilinçlendirici hem de koruyucu önleyici
çalışmalardır. Bu nedenle sağlıklı bir genç kuşak yaratılabilmesi için bir boyutla da okul
sosyal hizmet programları geliştirilmeli, bunun içinde de okul sosyal çalışmacıları görev almalıdır.
Okullarda ihmal istismar olgularıyla okul sosyal çalışmacıları ilgilenir. Aile incelemeleri ve
aile görüşmeleri yaparlar. Çevresi içinde birey anlayışı sosyal çalışmanın işlevini belirler.
Bu anlayış okul sosyal çalışmasında da diğer sosyal hizmet alanlarında olduğu gibi vargücüyle
etkindir; etkin olmalıdır.
Okul sosyal çalışmasında sosyal çalışmacı, yerine göre,
-

Öğrenci odaklı,

-

Öğretmen odaklı,

-

Aile odaklı,

-

Çocuk odaklı,

-

Genç odaklı,

-

Akran çevresi odaklı,

-

Esnaf çevresi odaklı,

-

Komşu çevresi odaklı çalışabilir.

Bunların hangisine hangi aşamada başlayacağı kararını sosyal çalışmacı durum ve
koşullara göre verecektir.
Özellikle erginlik ve hatta ergenlik döneminde akran etkisinin çok büyük olduğu sosyal
çalışmacılar tarafından bilinmelidir. Bu çevre baskısından başka bir konudur. Çevre baskısı
madde kullanmak için sürekli ikna ya da korkutma yollarının kullanılmasıdır. Erginlik ve
ergenlik dönemlerinde gençleri çok daha kolay amaca yönelmelerini sağlayan, dolayısıyla
baskıya gerek bırakmayan bir başka etken vardır: Akran etkisi. Öncelikle erginler, gene kolayca
ergenler akranlarından kolayca etkilenirler. Bu nedenle uyuşturucu tüccarları gençlere maddeyi
gene gençler eliyle tanıtmakta ve sattırmaktadırlar. Öyle ki kendilerinden yaşlı “kötü
amcalar”dan gençler korkup kaçabilir, analarına babalarına haber verir, bu tür baskılara karşı
tepki verebilir ve kolayca ağa düşmeyebilirler. Buna karşılık akranlarının bir sözü ve davranışı
anında etkili olabilir.
Çocuğun içindeki
-

istemezliği kuşkuya,
365

-

kuşkuyu denemeye,

-

denemeyi arzuya akran etkisiyle çevirebilirler.

Sosyal çalışmacılar akran etkisini sürekli göz önünde bulundurmalı ve bu etkiyi madde
kullanma yönünde değil, kullanmama yönünde harekete geçirip yararlanmalıdır. Tersine,
-

arzuyu kuşkuya,

-

kuşkuyu denememeye,

-

denememeyi istemezliğe

gene akran etkisiyle dönüştürmenin iletişim tekniklerini geliştirmelidir.
Çocuğa ve gence, bağımlılık yapan maddeler kullanılırken bir kereden bişey olmaz
deme anlayışının yanlış olduğu öğretilmelidir. Bir kerenin çok şey olduğu, her yolculuğa bir
adımla başlandığı, olumlu işlerde de madde bağımlılığı gibi olumsuz durumlarda da ilk
başlangıcın geleceği belirlediği algılarına yerleştirilmelidir.
Öğrencilere madde bağımlılığı konusu anlatılırken her okul ve her yaş grubuna aynı
yaklaşımla yaklaşmak doğru değildir; bir yaş grubuna uygun bir yöntem bir başka yaş grubunda
etkili olamayacağı gibi zarar da verebilir. Eğitim programları gelişim dönemlerine uygun
olmalıdır.
Örneğin, bağımlılık yaratan maddeler anlatılmak istendiğinde ilkokul çocuğuna daha
ağır bağımlılık yapan maddeler değil de sigarayı anlatarak başlanabilir. Her yaş grubuna uygun
sözcükler, espriler seçilmelidir. Çocuğa ya da gence anlatılırken konu gereksiz yere
ağırlaştırılmamalıdır. Örneğin üniversite öğrencisine anlatılacak boyutta bir öğretici konuşma
ilkokul çocuğu için riskli ve travma yaratıcı olabilir. Konu, özellikle ilk ve ortaöğretim
öğrencilerine;
-

Özendirmeyen (heveslendirmeyen),

-

Şoka sokmayan,

-

konu üzerine ilgisini arttırmayan,

-

kafalarda kargaşaya yolaçmayan,

bir biçim (şekil), biçem (üslup) ve ses tonuyla anlatılmalıdır. Algılatan bir yöntemle
anlatılmalıdır. Fotoğraflarla anlatılmalıdır, ancak fotoğraflar ilkokul ve ortaokul yaş grupları
için ürkütücü, şoke edici olmamalıdır. Bu çocuğun algılamasını güçleştirerek zarar verir.
Okullarda madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapanlar bu noktalara önemle
uymalıdır.
Son söz olarak belirtilmelidir ki, okullarda madde bağımlılığı ile ilgili çalışma yapacağım
diye, konunun çok dışında olan, olayı algılama yaşında olmayan durum ve yaştaki çocuklara da
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gidip bağımlılık konusunda sunum yapılmamalıdır. Bu tür çalışmalar, sorunun yaklaştığı yaşa
gelindiğinde başlar.
Uygulamaya dayalı bir örnek olsun:
////
Bir lisede madde kullanan bir öğrenci saptadığında sosyal çalışmacı ne yapmalıdır?
a.
Okul yönetimine söyleyerek okuldan uzaklaştırılmasını sağlamalıdır, çünkü diğer
öğrencilere de yayabilir.
b.
Önce çocukla ve ailesiyle konuşup birlikte çözüm için ortak düşünce üretilme
sürecini başlatmalıdır.
c.

Çocuğu derhal ÇEMATEM’e götürmelidir.

d.

Öğrencinin eğitimini durdurmalıdır.

e.
Okul yönetimine söyleyerek okuldan uzaklaştırılmasını sağlamalıdır, çünkü diğer
öğrencilere kötü örnek olacaktır.

12.7. Kendine Yardım Grupları
Kendine yardım grupları, belli bir ortak sosyal soruna sahip ve o sorundan birbirlerine
destek olarak birlikte kurtulmada gönül ve düşünce birliği etmiş kişilerin kendi iradeleriyle
oluşturduğu etkin gruplardır. Bu gruplar sadece birlikte zaman geçiren, çalışan, eğlenen gruplar
olarak da kalabilirler, belli bir güne erişince yasal dernek statüsüne de geçebilirler. Süreleri
amaçlarına ulaşabildikleri kadar değil, dayanabildikleri kadardır. Çünkü bu çeşit alanlarda
gönüllü örgütlenme yapan sosyal sorun gruplarının bireyleri bir yandan kurtulmak için tüm
güçlerini harcayan, yaşamlarını buna adayan kişilikler iken bir yandan da bir o kadar zaman
isteyen bir savaşımın içine girmiş kişilerdir. Uzun süreli sebat gerektiren bir birlikteliği
seçmişlerdir ve genellikle aralarına profesyonel bir yönlendirici de almazlar; alamazlar. Almazlar,
çünkü anlayış ve yapılanmaları sosyal hastalıklarından kendi güçleriyle kurtulacaklarına
inanmışlardır. Alamazlar, çünkü, onların özgür, kendi planlarınca gerçekleştirdikleri uygulamalara
bir sosyal çalışmacının müdahale edeceğinden çekinirler ya da onların uzun soluklu mücadele ve
çalışmalarında profesyonel bir sosyal çalışmacı (ya da örneğin sosyal hizmet merkezi) o kadar uzun
destek vermekte zorlanabilir ya da isteksiz olabilir. Kendilerini kendi güçleriyle kendileri
kurtaracaklardır. Zaman zaman aralarında sürtüşmeler de
yaşayabilirler, uyumlarını
sürdürebildikleri sürece varlıklarını da sürdürebilirler.
Avrupa’da çoğu zaman bu grupların içinde aynı sorunu yaşayan ve arkadaşlarına
yardımcı olarak kendileri de birlikte kurtulmak isteyen sosyal çalışmacılar da bulunmaktadır.
Bunlar gönüllü katılımcılardır. Genellikle kendi tedavilerini hedef alarak katılırlar. Ya da başka
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amaçları vardır: Kendileri için meslek deneyimi kazanacaklardır; deneyimlerini yazmayı
düşünmektedirler, grup içinde kardeşleri de vardır… gibi.
Bunların kendilerine yardım gruplarında işlevleri ve etkileri genellikle çok yüksektir.
Grupta doğal sosyal kılavuzdurlar, arkadaşlarına güven verirler, özgüven aşılarlar. Çünkü grup
içinde kurtulma çalışmalarının motoru olurlar; başı çekerler. Yarattıkları bu kazanımlar grup
içinde kendi özgüvenlerini aynı biçimde güçlendirir; o sorundan kurtulmalarını kolaylaştırır.

Kendine yardım grupları içinde – biraz yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle, çok büyük
oranda - profesyonel sosyal çalışmacı olmaz. Çünkü bunlar, bir örgüte ya da kuruluşa bağlı
olmayan, dolayısıyla ekonomik destekleri olmayan, kendi ekonomilerini kendi güçleriyle
kendileri oluşturan ve sürdüren, kendi yağlarıyla kavrulan gruplardır. Dışardan profesyonel
bir sosyal çalışmacının ücretini de karşılayamazlar; bu tür gruplara sosyal çalışmacıyı, örneğin,
bir belediye de sürekli göndermez. Bu nedenle kendilerine yol gösterebilecekler de gene
kendilerinden çıkacaktır.
Bu çaresizlik gibi görülen durum aslında kendine yardım gruplarının özgücünü
oluşturur. Özünü tedavi yönünde irade ve güçlerini bileyler. Kendine yardım gruplarını varkılar.
AIDS hastalığının ölümcül virüsü olan HIV bulaşmış kişiler böyle gruplar
oluşturabilirler. Madde bağımlıları, uyuşturucu bağımlıları, alkolikler böyle gruplar
oluşturabilirler. Daha çok toplumun genel kabulünün dışında kalmış sosyal sorun grupları,
özellikle adlarını gizleyerek böyle “adsız” gruplar oluşturup kendilerini tedaviye yönelebilirler.
Zararlı madde kullananın uzun evreli tedavisinde üçüncü aşama kendine yardım
gruplarının oluşturulması ya da bu gruplara katılımdır. Bu tür gruplar gelişmiş ülkelerde sivil
girişimler olarak ortaya çıkarlar ve yerel yönetimler tarafından proje temelinde desteklenirler. Bu
gruplar içinde daha çok madde bağımlılığından kurtulmuş sosyal çalışmacılar ya da madde
bağımlılığından kurtulmuş ve sosyal çalışma okumuş kişiler çalışır. Türkiye’de de bu tür
grupların sayıca arttığı, değişik denemelerin yapıldığı bilinmektedir. Bu kendine yardım grupları,
girişimleri belediyelerce finansal olarak ve yer verme konularında desteklenmeleri bu grupların
başarılarını arttırmaktadır. Hatta bu gruplar dernekleşmekte, şirketleşmekte ve ev taşıma,
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temizlik, atıkların toplanması gibi işlerden para kazanarak madde bağımlılığından
kurtulanların kendi ayakları üzerinde durmalarına destek sağlamaktadır. Hatta madde
bağımlılığından kurtulan ve yükseköğretim yapmak isteyenler sosyal çalışmaya
yönlendirilmekte, sosyal çalışmacı olan eski bağımlılar yeni bağımlıların kurtarılmalarında
etkin rol almaktadırlar.
Öte yandan, şu anda aklıma gelen bir başka çalışma da madde bağımlılığından kurtulma
iradelerini ortaya koymuş ve bu yolda kendine yardım grupları oluşturmuş ve çalışan eski
bağımlıların çalıştıkları örgütlerde madde bağımlılığı konusunda çocukları, gençleri, toplumu
aydınlatacak hedefli programlar düzenlemeleri olabilir. Kurtulanların kurtarmaları çok daha
etkileyici ve etkin olacaktır. Gençleri daha da etkiler böylesi bilinçlendirme çalışmaları…
Kendine yardım gruplarının, örgütlerinin çalışmalarına sponsorlar ve belediyeler paraca
destek sağlamalıdır. Kendilerine etkinlikleri için yerler gösterilebilir, şenlik için mahalleler
belediye tarafından düzenlenebilir, toplantı, sergi gibi etkinliklerine salon ayarlanabilir… Bugün
Avrupa’da üyelerinin çalışarak para kazandığı ve sık sık biraraya gelerek, hatta aynı mekânda
yaşayarak sohbet ettikleri yerlerin sayısı az değildir.
Bu model, kurtuluşun son halkasıdır. Bu kendine yardım oluşumları,
a)

Zararlı madde kullananları kurtulmuş örneklerle tanıştırarak umutlarını besler,

b)

Kurtulan ve kurtulmak isteyenler birbirleriyle deneyim alışverişleri yapabilirler,

c)

Özgüveni zayıflamış bağımlıların özgüvenlerinin geliştirir,

d)

Onlara yalnız olmadıkları duygusunu verir,

e)
Onları çalışma ya da sokak şenlikleri gibi ortak etkinliklerle topluma sokar,
topluma girmelerini kolaylaştırır,
f)

Toplumla barışmalarını sağlar ve kolaylaştırır.

g)

İş ve beceri sahibi yapar,

h)

Sosyalleştirir,

ı) Bir araya gelmelerini ve örgütlenmelerini sağlar,
i)

Başkalarının yardımına koşma ve işe yarama duygularını geliştirir

j)
ve bunlar gibi zararlı madde kullananların kurtulmaları düşüncesi ve eylemine
daha birçok değer katar.
Unutulmamalıdır ki aile yoksunluğu içinde bulunan ya da sağlıklı ilişkiler içinde ailesi
olmayan bağımlılar için böylesi kendine yardım grupları ailenin yerine geçebilecek bir işleve
sahiptir. Uygun bağımlılar için önemli bir içsel boşluk doldururlar.
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Bu üç aşama sonunda ve ancak tabii ki sürekli, ilgi, sevgi ve çeşitli etkinliklerle
madde bağımlısının bu sıkıntıdan kurtulması kolaylaşır, ailelerine soluk aldırır, aileleri için de bir
güç kaynağı olur.
Bilindiği gibi hemen her ülkede adsız alkolikler adlı örgütlenmeler vardır. Bunlar
kendine yardım gruplarıdır. Eğitim düzeyi yüksek toplumlarda ve topluluklarda adsız alkolikler
adlı gruplar etkin çalışmalar yaparlar. Bunlar kendi içlerinde etkin, dışa kapalı gruplardır.
Alkol bağımlılığından kurtulmayı isteyenlerin kendi iradeleriyle
oluşturdukları 10-15 kişilik gruplardır. Kendi aralarında toplanırlar,
konuşurlar ve kendikendilerini tedavi etmeye, alkol kullanımından
uzak tutmaya çabalarlar. Bu etkili bir yöntemdir. Süreç grup dinamiği
içinde işler. Belirli ritüelleri vardır. Gruptan belirli dönemli kopuşlar,
geridönüşler olur. Kısaca kendilerine AA derler. AA, görüldüğü gibi
Türkçe adsız alkolik kavramının baş harfleri olduğu gibi, İngilizce,
Almanca gibi dillerde de aynı kıs adla anılırlar, çünkü, alcoholics
anonymous (İng) ya da anonyme Alkoholiker (Alm.) kavramları da aynı harflerle başlamaktadır.
Tek fark, İngilizcede anonim denirken, bunun yerine Türkçe’de adsız denmiştir. Anonim, zaten
adsız demektir.
Her AA üyesi bir diğerini kurtarmaya çabalar. Kurtuluşlarının elele, birlikte, topluca
olduğuna inanmışlardır. Birbirlerinden bir şey saklamama gibi bir ilkeleri ve dürüstlükleri vardır.
Her şeylerini açık konuşurlar. Kınama, küçümseme olmaz. Her bir üyenin, örneğin, alkole
başlama gibi bir başarısızlığı grubun tüm üyelerini üzer. Her bir üyenin alkol almamadaki
iradesi ve başarısı diğer tüm grup üyelerini sevince boğar. Bu sevinç ve üzüntülerini aralarında
paylaşırlar. Aralarında herşeyi açık konuşurlar ama bunların hepsi grup içinde kalır; dışarı
anlatılmaz. Bu ilkeleri de çok saygın ve çok kesindir. Bu ilkeler ve kurallara uymakta zorlananlara
bir süre anlayış gösterirler, ancak sürmesi durumunda gruptan çıkarılırlar.
Alkolü bırakanlara kendi aralarında “yaş günleri” düzenlerler. Alkolü bıraktıkları gün
doğumdur onlar için; kutladıkları yaş günü doğdukları gün değil, alkolü bıraktıkları gündür. Bu
tür sosyopsikolojik destekler kendilerine güç katar, bağımlılıktan kurtulma iradelerini arttırır.
Adı, “Adsız Alkolikler Eskişehir Umut Grubu” adlı bir AA grubu WEB sayfalarını
açarak kendilerine yaptıkları yardımları kendileri dışındaki diğer bağımlılara da açmışlardır. Bu
davranışı takdirle karşılamak gerekir. Sayfalarında kısa bir tanıtım yazıları vardır ve şöyledir:
“Adsız Alkolikler, alkol bağımlılığı konusunda ortak sorunlarını çözebilmek ve diğer
alkoliklere yardımcı olabilmek için deneyimlerini, güçlerini ve umutlarını paylaşan kişilerin bir
araya geldikleri kardeşlik birliğidir.. Bunun sonucunda ulaşılan ruhsal bir uyanışla, bu mesajı
diğer alkoliklere taşıma hedefi olan bir kuruluştur. Adsız Alkolikler gönüllülük esasına dayalı,
hayatın her kesiminden kadın ve erkeğin bir araya gelerek ayıklığa ulaşıp, ayıklığı
sürdürdükleri dünya çapında bir kardeşlik kuruluşudur.
“Üye olmak için tek şart içkiyi bırakma arzusunun olmasıdır. Alkolle sorunu olduğunu
söyleyen ve bırakma arzusunda olan herkese A.A.’nın kapısı açıktır. A.A. hiçbir grup, tarikat,
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siyasi örgüt ya da kuruluşa bağlı değildir. Hiçbir toplumsal anlaşmazlığa karışmaz. Tek
amaçları ayık kalmak ve bu yaşam biçimini seçen kişilere yardımcı olmaktır. A.A. üyeleri kişisel
çıkar gözetmez.
“Bizler içki içme kontrolünü kaybetmiş, bunun sonucu olarak kendimizi çeşitli
problemlerle karşı karşıya bulmuş kadın / erkeklerin oluşturduğu ve hayatın şartları içinde
alkolsüz bir yaşam biçimi oluşturma ve sürdürme eylemi içerisinde olan bir topluluğuz. Bunun
içinde A.A. içindeki diğer alkoliklerin yardımına ve desteğine ihtiyacımız olduğu bilincindeyiz.”
Bu önsözde gerekli tüm giriş bilgileri vardır. Hem yeni üyeler arayarak başkalarının da
kurtulması için harekete geçiyorlar, hem de kendi kurtulmaları için “diğer alkoliklerin yardım ve
desteğine ihtiyaçları olduğunu” belirtiyorlar. Gerçek bir kendine yardım grubudur bu.
Sayfalarında ayrıca uyarıcı bilgilere ve önerdikleri yayınlara yer veriyorlar. Sayfalarında ayrıca,
ulaşım bilgilerine de yer verilmektedir. Örnek olarak, ulaşmak isteyenler için sadece
epostalarını verelim: aa.eskisehirumut@gmail.com. Telefon ve adresleri de var.
(http://aaeskisehir.blogspot.com.tr/2015/01/alkolizmle-ilgili-kitaplar.html).
Ayrıca, adsız alkoliklere benzer adsız tiryakiler (Anonyme Raucher) adlı kendine
yardım örgütleri de vardır. Bunlar, birbirlerine dayanarak, elele vererek sigara bağımlılığından
kurtulmayı deneyen sigara bağımlılarıdır.
Adsız alkolikler gibi kendi içlerinde kalan, dışarı pek açılmayan, sayıca daha az
olduklarını tahmin ettiğim adsız narkotik (AN) adlı kendine yardım grupları da vardır. Yalnız
bunların İngilizce ve Almanca adları NA’dır. Narcotics Anonymous (İng.) ve Anonyme
Drogenabhängige (Alm). Ancak Almanlar da bu derneğin adı olarak uluslararası adı,
İngilizcesini kullanırlar. Bu gruplar kendi kendilerine güçvericilik yapıp birbirlerini
desteklemektedirler. Madde bağımlılarının (alkol de bunun içinde) ilk tıbbi tedavi aşamasından
sonra sürekli “temiz” kalmaları için çeşitli programlar geliştirirler.
Adsız narkotiklerin kendi aralarında geliştirdikleri “12 adımda kurtulma programları”
vardır
(http://www.recovery.org/topics/about-the-narcotics-anonymous-na-12-step-recoveryprogram) Bu programı çok sıkı uygularlar ve kurallara uyarlar. Aynı program, büyük oranda
adsız alkolikler adlı örgütler tarafından da uygulanır.

Özellikle ABD’de bu tür örgütlenmelerin sayıları çoktur. En
büyükleri ve tanınmışları merkezi 1953 yılında kurulan ve merkezi
Kaliforniya’da bulunan Narcotics Anonymous adlı kâr amacı olmayan,
kamuya yararlı dernektir. Şirketleşmiştir. Varlıkları ve gelirleri 6 Milyon
Doların üzerindedir. Bu parayı bağımlıların kurtarılması için harcarlar.
Sosyal çalışmacının ilgi odakları arasında bu tür gruplar da olmalıdır. Türkiye’de de bu
tür gruplar vardır. Belki de sessizce, kendilerini öne çıkarmadan, bir destek, bir kılavuzluk
beklemektedirler.
Dil önemlidir. Dil doğru ifade aracıdır. Bu nedenle sosyal grup çalışması ile grupla
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sosyal çalışma arasındaki farkı birbirinden ayırmak ve algılamak gerekir.
Grupla sosyal çalışma sosyal çalışmacının bir grupla onların dışında, onlara belirli –
meslekî mesafeyle - yaptığı çalışmadır. Yani, sosyal çalışmacı bu grubu dışardan yönetir,
yönlendirir. Rolü dışardan, net ve açıktır.
Sosyal grup çalışması sosyal çalışmacının grubun içinde eşkonumda bir grup üyesi
olarak çalışmalara katıldığı gruptur. Sosyal çalışmacı bu grupta İçerden yönlendirme yapar.
Rolü içerden, grubun bir bireyi olaraktır, meslekî görevi net değildir.
Sosyal çalışmacılar, eğer AA’lar ve AN’ler isterlerse aralarına girer, kendileriyle çalışır.
Bu meslekî çalışma eğer onlarla çalışılıyorsa bireyle çalışma (Bireysel çalışma değil. Bu söylem
yanlış.) olur, grupla çalışma (Grup çalışması değil. O başka bir şey.) olur; onlar için başvuranın
içinde bulunduğu mahalle ya da topluluk içinde başkalarıyla çalışılıyorsa toplulukla çalışma
(Toplumla çalışma değil. O yanlış bir söylem.) olur.
Eğer herhangi bir zararlı maddeyi kullanmışlıkla ilgisi olmayan bir sosyal çalışmacı
madde kullanan gruplarla çalışıyorsa bu çalışma bireyle ya da grupla çalışma olur. Madde
bağımlılığından kendisi de kurtulmak isteyen bir sosyal çalışmacı AA ve AN grupları içinde
meslekî çalışma yapmak istiyorsa bu ya birlikte çalışma çerçevesinde o onun kişisel tercihi olur. Bu
durumda yapılan grupla çalışma değil, grupça çalışması olarak adlandırılır (Bkz. 10.1.).
Bu durumda, grupla çalışma ile grupça çalışma farklı iletişim biçimlerinin ve
tekniklerin kullanıldığı yöntemler durumundadır. Kendi kişisel konumuyla ilgili olarak bir başka
madde bağımlısıyla birlikte çaba harcayan bir sosyal çalışmacı karşılıklı güdülemenin,
güçvericiliğin ve sosyal desteklemelerin bir tarafı olduğu için meslek elemanı olarak başkasına
destek veren kişi değil, kendisine destek alan taraf olduğu için farklı roldedir. Meslek elemanı
da olsa bu durumda “grupça çalışma”nın içinde bir ögedir.
Türkiye’deki adsız alkolikler ve (varsa) adsız narkotikler belki de yapıyorlardır, ancak,
grup olarak onlara güzel dostluk birlikteliklerinde zevk alacaklarını düşündüğümüz bir
önerimiz olabilir. Her haftasonu kent dışına çıkarak kırlarda, ormanlarda yürüyüşler ve açık alan
sohbetleri yapmak onlara yeni kapılar açabilir. Özellikle doğasever AA’lar ya da AN’ler diğer
arkadaşlarını da ormanlara, kırlarda yürüyüşlerine çekerek doğayı tanımalarına yardımcı olabilir.
Ayrıca otobüslerle tur gezilerine çıkabilirler. Toplu sabah sporlarında ve arkasından birlikte
kahvaltıda yaşamın tadını çıkarabilirler. Bunların yanısıra elele kimi gelir sağlayan çalışmalara
girebilirler. Ortak amaçları için ortak bir kasa oluşturabilirler.
Çevrelerine tanıdıkları ve konuya ilgi duyan sosyal çalışmacıları davet edebilirler.
Kendilerinin yaşadığı ve sosyal sorun olarak kabul ettikleri bu konuda sosyal çalışma mesleğinin
uygulama düzeyinde gelişmesine de katkı vermiş olurlar. Bu güzel programlar sadece onları değil
kendileriyle çalışan meslekleri de geliştirecektir.
Gerek aileyle çalışma, gerek akran çalışmaları, gerek arkadaş çevresiyle çalışma, gerek
sokak çalışması, okul sosyal çalışması ile kendine yardım grupları mesleki bir donanımla
başarılabilecek çalışmalardır. Bilimsel temelleri, mesleki bilgi birikimi, beceri boyutu olan
kendine özgü, yerine göre değişen uygun yöntemler ve tekniklerle yapılan titiz çalışmalardır.
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Çünkü insanla, onun ruhsal duyarlığıyla, onun sosyal etkileşimleri ve yoksunluklarıyla, onun
onuru ve haklarına mesleki duyarlık gösterilerek yapılan çalışmalardır. Bu alanlarda ilgili
herkesin, her mesleğin yapacağı sosyal hizmet etkinlikleri başarılı sürdürülürse sosyal
çalışmanın etkisini arttıracak, yanlış yapıldığında etkisini düşürecek önemdedir. Sosyal hizmet
sosyal çalışmaya destek çalışmalarıdır. Yerine göre de bizzat kendisidir. Sosyal çalışmalar ile
sosyal hizmetlerin bütünlüğü tedavi, rehabilitasyon ve bakımın değerini ve etkisini
yükselteceğinden, o program kapsamında sosyal hizmet etkinlikleri de sosyal çalışmanın ilkesel
denetimi altında olursa daha verimli sonuçlar alınması beklenir.
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Uygulama Soruları
1)
Sosyal hizmet alanları nelerdir? Genel olarak sosyal çalışma mesleğinin hizmet
alanlarını düşününüz ve en kolay bildiklerinizden başlayarak, daha sonra internet sayfalarında
eğlenceli bir gezinti yaparak keşfedeceğiniz sosyal çalışma mesleğinin hizmet alanlarını (sosyal
hizmet alanlarını) bularak altalta bir kâğıda yazınız. Bu çalışmanız bittikten sonra hayal gücünüzü
zorlayınız ve size göre daha hangi alanlarda sosyal çalışma görev yapabilir, düşününüz, üretiniz ve
yazınız. (Kendi geliştirdiklerinizi bu kitabın yazarına da iletirseniz bilgi dünyasının
geliştirilmesine katkı vermiş olursunuz.)
2)
Arkadaş çevresiyle sosyal çalışmanın hangi sıkıntıları önleyebileceği konusunda
neler düşünürsünüz?
3)
Kendine yardım gruplarının Türkiye’de sosyal çalışma konusunda örneği pek
olmayan bir çalışma alanı olduğundan hareketle, Türkiye’de bu alanda neler yapılabileceğini
düşünerek geliştiriniz. Bu düşüncelerinizi hemen kâğıda geçiriniz ki unutulup gitmesin.
Düşünceleriniz önemlidir!
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal çalışmacıların çalıştığı genel sosyal hizmet alanlarının neler olduğunu
bir anımsadıktan sonra madde bağımlılığı konusuyla ilgili alanlardan örnekler vererek bunları
madde bağımlılığı konusuyla ilişkilendirdik. Bağımlılık konusunda yapılması gerekenler kısa
kısa örnekler verdik, yolgösterici olduk. Bunları daha da geliştirmek uygulamacıların
ellerindedir.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal çalışma mesleğinin ana ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplum
b) İnsan
c) Topluluk
d) Çevre
2) Sosyal çalışma mesleğinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eğitim
b) Sağlık
c) Sosyal ilişkiler
d) Adalet
3) Kan davası aşağıdaki hangi maddenin yolaçtığı bir hukuksal ve sosyal sorundur?
a) Ekonomik yoksunluğun yarattığı sosyal sorunlar
b) Sosyal ilişki bozukluklarının yolaçtığı sosyal sorunlar
c) Kötü işleyen adalet sisteminin ortaya çıkardığı sosyal sorunlar
d) Kültürel değerlerin neden olduğu sosyal sorunlar
4) İşsizlik aşağıdaki hangi temele dayalı bir sosyal sorundur?
a) Ekonomik
b) Sosyal
c) Sosyal politika
d) Kültürel
5) Madde bağımlısı gencin arkadaş çevresinden olumsuz etkilenmesini önlemek için
sosyal çalışmacıların öncelikle hangi grupla önleyici çalışma yapmak gerekir?
a) Sokaklardaki uyuşturucu satıcılarıyla
b) Tüm sokak çocuklarıyla
c) Akran gruplarıyla
d) Akraba çocuklarıyla
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6) Aile içinde yaşanan hangi sıkıntı çocuğun madde bağımlılığına sürüklenmesinde en
büyük itici role sahiptir?
a) Aile içi huzursuzluklar.
b) Ana ve baba arasındaki kavgalar.
c) Ana ve babanın eğitimsiz olması.
d) Ailenin çocuğa gösterdiği sevgisizlik.
7) Sosyal çalışma mesleğinin uygulama konularından biri olan sokak sosyal çalışması
temel olarak daha çok hangi hedefe yöneliktir?
a) Çocukları sokaktan kurtarmak, ev ortamına yönlendirmek,
b) Sokakları yoksul ve hasta çocuklar gibi kötü bir görünümden kurtarmak,
c) Okula gitmelerini sağlamak,
d) Anne ve babalarıyla buluşturmak.
8) Okul çağındaki çocuk ve gençlerin madde bağımlılığına sürüklenmelerine karşı inşa
edilen en büyük ve etkili baraj aşağıdakilerden hangisidir?
a) Derslerine yardım edilmesi.
b) Okul sosyal çalışması.
c) Arkadaşlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesi.
d) Okulda yapılan veli toplantıları.
9) Kendine yardım grupları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sadece gizli ve kapalı gruplar
b) Dernekler yasasına göre kurulmuş spor kuruluşları
c) Belirli sorun sahipleri tarafından gizli ya da açık olarak oluşturulmuş gruplar
d) Grupla çalışma yapılan içe dönük gruplar
10) Adsız narkotikler bir kendine yardım grubu mudur?
a) Evet
b) Hayır
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Cevaplar
1) b, 2) c, 3) d, 4) a, 5) c, 6) d, 7) a, 8) b, 9) c, 10) a
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13. SOSYAL ÇALIŞMA MESLEĞİNİN MADDE BAĞIMLILIĞI
KONUSUNDA GELİŞTİRDİĞİ VE GELİŞTİRMESİ GEREKEN HİZMET
MODELİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, sosyal çalışma mesleğinin madde bağımlılığı konusunda geliştirdiği ve
geliştirmesi gereken hizmet modelleri üzerinde durulacaktır. Özellikle bir hizmet modeli önerisi
yapılmayacak, ancak, bunun/bunların geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği tartışılacak ve
örnekler verilecektir.
Kuşkusuz önce hizmet modeli nedir, okumaya başlamadan önce bu deyişi tam olarak
anlamalıyız. Sunulan bir hizmet farklı biçimlerde, farklı modellerde verilebilir. Yani o hizmeti
verirken kullanılan yöntemler farklı olabilir. Örneğin, bir modelde çalışmaya bağımlının
ailesinden, bir diğerinde doğrudan bağımlıyla görüşülerek başlanabilir. Bir modelde sokak
çevresi temel çalışma alanı olarak ele alınırken, bir diğer modelde bağımlı grup etkinlikleriyle
kurtarılmaya çalışılır. Bir model sanat ağırlıklı tedaviyi öncelerken diğer bir modelde spor
ağırlıklı tedavi uygulamaları olabilir. Bunların hepsi ayrı hizmet modelleridir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hizmet modeli nedir?

2)

Hizmet modeli nasıl geliştirilir?

3)

Bu konuda farklı bir örnek var mıdır?

4)

Hizmet modeli geliştirilmesi nasıl yapılır? Koşulları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal çalışma mesleğinin
madde bağımlılığı konusunda
geliştirdiği ve geliştirmesi
gereken hizmet modeli
Bir hizmet modeli: Müzikle
tedavi

Nasıl yapılmalıdır?

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Öğrenci sosyal çalışma
mesleğinin kendiliğinden,
karakuşi, herkesin aklına
geldiği gibi ya da kişisel
düşüncesine göre değil,
belirli kuram, kural, ilke,
etik değerler ve modellere
göre uygulandığını ve
uygulanması gerektiğini
öğrenecektir.

Önce bölüm anlaşılır bir biçimde
okunacak, yani, sadece, sınavda
hangi sorular çıkar düşüncesiyle
ezberlenmeyecek; konu
kavrandıktan sonra yeni hizmet
modellerinin geliştirilmesi
yönüne başka kaynaklar okunup,
uygulama alanında olanlarla
görüşmeler yapılacak; aynı
bölümü okuyan öğrenciler kendi
aralraında görüş alışverişi
yaprak kafalarındaki düşünceleri
geliştireceklerdir.
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Anahtar Kavramlar


Hizmet modeli



Model



Müzikle Tedavi
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Giriş
Sevgili öğrenciler. Sona yaklaşıyoruz. Bu, 13. Bölümde bu bölüme kadar
öğrendiklerimizin üzerine yeni bir yapı kuracağız. Bilgilerimizi uygulamaya aktarırken bir
model gereksinimi içindeyiz. Hangi modeller, nasıl bir modelle bağımlılara yaklaşmalıyız,
hizmet vermeliyiz? Hizmetimiz nedir? Sosyal tedavi. Sosyal rehabilitasyon ve sosyal bakım.
Bunları hangi modeller ya da modellerle vermeliyiz. Bu bölümde bunu okuyacak, araştıracak ve
düşüneceğiz. Ayrıca, acaba yeni modeller geliştirebilir miyiz? Uzun yıllar sonra evrenselleşecek
yeni bir yerel model üretmemiz neden olanaksız olsun ki? Yeter ki azmedelim, üzerinde
düşünelim, çalışalım ve kendimize inanalım. Ancak, bu arada şunu söylememe izin veriniz:
Bu işler, ezberlemekle ve ezber bilgiyle olmaz. Olayı kavrayarak öğrenmekle olur. Çünkü
ancak, kavradığını geliştirebilir insan. Yapamıyorsak nedeni budur. Bu bölüm için de zevkli
okumalar dileriz.
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13.1. Ne ve Nasıl Yapılmalıdırdan Önce
Ne ve nasıl yapılmalıdır sorusunun yanıtlanmasından önce yapılacak birşeyler vardır.
Bağımlılık konusunda da bu böyledir. Örneğin, bir meslek modeli, bir uygulama modeli
geliştirilmelidir. Bunun için, önceden, konu ile ilgili olarak iyi bir zaman ayırıp önbilgiler
toplanmalı ve üzerlerinde çalışılmalıdır. Bizim konumuzda da herşeyden önce, bulunduğumuz
bölgede, kendileriyle çalışılacak nüfus, cinsiyet ve yaş grupları sosyal çalışmacı tarafından iyice
tanınmalıdır. Alkol başta olmak üzere bağımlılık yapan maddeye kolayca yaklaşanların daha
çok küçük yaştakiler ve gençler, eğitim öğretim düzeyleri sıfır ya da düşük ve ekonomik
düzeyleri düşük olanlar oldukları hemen göze çarpmaktadır. Bu, buradaki özelliklerin tersi
olanlar arasında alkol ya da uyuşturucu kullanımı hiç olmaz demek değildir. Ancak, bu
tehlikeye düşenlerin daha çok bu kategorilerde olduğuna dikkat çekilmektedir.
Bunun yanı sıra hem ekonomik sosyal ve kültürel bakımdan zayıf ya da boşlukta
kalmış olanların ruhsal dirençlerinin de düşük olacağı, hem de bu kesimler dışında da ruhsal
dirençleri düşük olanların alkol ve diğer zararlı maddelere daha kolay sarılacakları bilinmelidir.
“Kendini boşlukta bulmak” madde kullanımına başlamak için kolaylaştırıcıdır. Buna uygun bir
başka durum ruhsal çökkünlüktür, İngilizce ifadesiyle, depresyon. Uzun süre depresyonda kalmak
ve daha sonraları kısa sürelerle de depresyonda kalmak uyuşturucu bağımlılığını
kolaylaştıracaktır.
Aile sorunları, aile bozuklukları ve yalnızlık gene aynı sonuca sürükleyecektir elbette
ki denemez, ancak, sürüklenmeyi kolaylaştıracaktır.
Bu tür durumlarda tıp hekimleri, psikologlar ve sosyal çalışmacılar önleyici çalışmalar
yapmalı, insanları yalnızlıktan, depresyondan, aile sorunlarından ve aile parçalanmalarından
kurtarmaya çalışmalıdır. Bunlar meslekî görevleridir. Sosyal çalışmacılar için aile danışma, aile
tedaviyi, ilişkilerin rehabilitasyonu ve çeşitli uygun sosyal etkinlikler görev alanına giren
çalışmalardır zaten.
Çalışılacak kimseyi ve kesimi iyice tanıdıktan sonra sosyal çalışmacı onlarla çalışmaya
başlayacaktır. İlk yapılacak çalışma görüşme ile başlar. Görüşme kişiyi, çevresini, olanaklarını,
durumunu tanımayı sağlar, hem sosyal çalışmacıyı hem başvuranı bireyle çalışmaya hazır
duruma getirir.
Hedef kitle iyice tanındıktan sonra bir de çalışılan bölgedeki kamu, yerel, özel ve sivil
kaynaklar araştırılmalıdır. Çevrenin bizim çalışmamız sırasında bize sunabileceği olanaklar
araştırılmalıdır. Çalışılacak bölgede spor yapma alanları varsa bunlar saptanıp bunlardan
yararlanılmalıdır. Yoksa, ilgili makamlara ulaşılarak harekete geçirilmeli, örnek olarak, o
mahalleye spor alanları yaptırılmasına önayak olunmalıdır. Gerektiğinde güvenlik birimleriyle
öngörüşmeler yapılıp madde ticareti konusunda gizli potansiyel öğrenilmelidir. O gizli
potansiyeli bilmek başvuranı ondan uzaklaştırmada kolaylık sağlar. Mahalledeki yerel
önderlerle tanışılmalı, onlardan nasıl yararlanılacağı düşünülmelidir.
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Sosyal çalışmacı bir bağımlıyla ya da bağımlı grubuyla çalışmaya başlamadan önce bir
-

Tedavi,

-

Rehabilitasyon ve

-

Bakım

planı hazırlamalıdır. Bu plan ya bu üçlünün bütünlüğü içinde yapılır ya da başvuranın
özel durumuna göre bunlardan biri plana olarak düzenlenir. Planlanmamış bir çalışma disipliner
ve meslekî olmaz.
Bağımlıyla çalışma tedavi aşamasından başlar, ancak, unutulmamalıdır ki, sosyal
çalışmacının tedaviden önce de görevleri vardır. Bunlar da insanların bağımlılık batağına
düşmemesi için yapılan önleme çalışmaları, önleme barajı aşılmışsa ve tehlike daha da
yaaklaşmışsa insanları bağımlılığa karşı koruma barajı kurulmalıdır. Ardarda kurulan bu barajları
aşan sorunlar ortaya çıkmışsa bu kez, yukarıda belirttiğimiz gibi tedavi, rehabilitasyon ve bakım
aşamaları devreye girmelidir.
Bu her beş aşama için yapılan planlar sosyal çalışma çevresinde müdahale planı olarak
anılır. Sosyal tedaviye alınacak biri için müdahale planı başvuranın bütüncül bir bakışla yapılan,
hastanın genel değerlendirilmesi (sıkıntıları, sağlık durumu, takıntıları, kişilik yapısı,
özellikleri, aile yapısı, aile, arkadaş, iş ilişkileri, gereksinimleri vb,) çalışmaları sonunda duruma
uygun olarak geliştirilmiş tedavi, rehabilitasyon ve bakım modeli, bunların işleyiş model ve
yöntemleri, uygulama çizgisi ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların düzenli olarak
belirlenmesidir.
Sosyal çalışmacı bir sosyal sorunun,
-

Yaratılmasını önlemek,

-

Sorun içine düşebilecek olasılıkta olanları önceden korumak,

-

Soruna düşenleri ve o sorunu yaşayanları tedavi etmek,

-

Rehabilite etmek ve

-

Bakımlarının süreli ya da süresiz sağlanması için müdahale eder.

Bu, askerlikte, güvenlik örgütlerinde ya da kişiden kişiye görülen müdahalelerden
değildir. Meslekî müdahaledir. Meslek uygulamaları yaparak birşeyleri doğru yoluna getirmeye
çalışmaktır. Müdahale etmezseniz o sosyal sorun sürecektir; kişiyi rahatsız, hatta hasta edecektir.
O sorun büyüyecek, olumsuz etki alanını genişletecektir. Giderek daha fazla kişi o sorundan
rahatsız ve belki de hasta olmaya başlayacaktır. Müdahalenin mesleki gerekliliği burada belirir.
Bu yüzden sosyal çalışma mesleğinin uygulamaya yönelik temel kavramlarındandır müdahale.
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Bir mesleki müdahale, doğru sıralamasıyla, beş farklı aşamadan oluşur.
-

Politika,

-

Strateji,

-

Plan,

-

Program,

-

Uygulama.

Bu şu demektir. Yapacağınız müdahale çalışması için önce belirli bir politikanız
olmalıdır. Önceliği hangi nüfus gruplarına ya da kimlere vereceksiniz? Kamu kaynaklarıyla mı,
bağışlarla mı finanse edeceksiniz? Öncü girişim (insiyatif) kamuda mı olacak, halkta mı? Bu
gibi temel dözenleme adımları politikanın oluştuurlmasını gerekli kılar. Ulusal düzeyde
politika belirleyicileri çok çeşitli olmakla birlikte son politika belirleyicisi hükümettir.
Meslekî politikanın oluşturulması da siyasal politika belirleyicilerinin genel çerçevesinin
dışında olamaz. Çünkü meslekler toplum ve halk için olduğu kadar kamu için de çalışırlar.
Politikadan sonra belirlenmesi gereken stratejidir. Strateji, eldeki kaynaklar ile ulaşılacak
hedef arasında işlevselliğin sağlanması çalışmasıdır. Elinizdeki sınırlı kaynakla istenen daha geniş
bir hedefe ulaşılması arasındaki çelişkiyi strateji çözer. Doğru bir strateji oluşturmadan başarısız
olursunuz. Ya kaynaklarınız yetmeyiverir ve istendik hedefe ulaşamayabilirsiniz; ya
kaynaklarınız yetse de doğru (geniş) hedefi tutturamayabilirsiniz. Bu başarısızlıktır.
Strateji belirlenmesinden sonra yapılması gereken, doğru, işlevsel, hedefi gören bir
planın hazırlanmasıdır. Hep söylediğimiz gibi plan yazılı olur. Strateji plana yansımalıdır. Plan
stratejiye uygun olmalıdır. Strateji ile plan arasında bütünsellik olmalıdır. Planda neyin ye
zaman, hangi atakla yapılacağı net olarak belirlenir. Planda genel tarih çerçevesi olur, ama her
atak tarihlenmez.
Yapılacak her aşama işin tarihlendiği, plandan daha somut yazılı yolgösterici
programdır. Program planın alt parçasıdır. Programı yapılmayan plan uygulamaya aktarılamaz.
Program plana uygun olmalıdır. Plana uygun olmayan program olmaz. Programın plandan farkı
programda, yapılacak işlerin gün, başlama ve bitiş saatlerinin ve yerinin belirlenmiş olmasıdır.
Uygulama, programa uygun olarak yapılacak eylem ve işlemlerdir. Uygulama plana
göre yürütülür. Bu süreçte acil durumda ya da çok önemli düzeyde gerek görüldüğünde plan
ve programda değişiklik yapılabilir, ancak, ideali önceden sağlam ve tutarlı bir plan ve programın
yapılması ve aynen uygulanmasıdır. Çünkü son anda yapılan değiştirmeler aksamalara
yolaçmayı kolaylaştırabilir. Uygulamayı hedeften saptırabilir.
Plansız ve programsız yapılan uygulamalar başarı sağlamaz. Mesleğe de meslekî disipline
de uymaz. Herhangi bir sosyal hizmet etkinliği için yapılan plan ve program da o sosyal hizmet
etkinliğinin başarısını, görünürlüğünü ve etkisini arttırır. Kaldı ki bilimsel bir yörüngesi olan,
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kurallarıyla kendi disiplininin oluşturan, etik kural ve değerlere bağlı olan bir meslekte, sosyal
çalışmada, plan ve program çok daha önemli olduğu gibi çok daha titizlikle ve ayrıntılı
hazırlanmalıdır. Ki, uygulama başarıyla sonuca ulaşsın.
Topluca söylersek, müdahale planında,
-

Çalışmanın hedefi,

-

Başvuranın varolan durumu, buna uygun olarak;

-

Belirlenen strateji, buna uygun olarak;

-

Müdahale planı, bunun içinde;

-

Zamanlama ve

-

Beklenen ve ulaşılan sonuç yeralır.

Müdahale planı gerekli görülen her aşamayı ve eylem türlerini işlem sırası içinde yazıya
döker. Olgu, yani bağımlı ve ailesi ile yapılacak çalışmalar, görüşmeler, verilecek eğitimler,
amaca yönelik danışmanlık, uygulanacak programlar… müdahale planı içinde yer bulur.
Tamamlanan müdahale planının ana aşamasında olgu ile ilgili psikososyal değerlendirmeler
yazıya geçer, ara değerlendirmeler yazılı olarak dosyalanır, tamamlanan plan sonunda genel ve
sonul (nihai) değerlendirme yapılır.
Yapılacak çalışma (tedavi, rehabilitasyon ve bakım çalışmaları) bu plana göre
programlanmalıdır. Uygulamada düzenlilik ve verim böyle sağlanabilir. Plana göre program ve
programlı çalışma başarının düzenini ve anahtarını oluşturur.
Bu süreç içinde başvuranın güçlü ve zayıf yanları değerlendirilir, tedavi, rehabilitasyon
ve bakım aşamaları ve sonuçlar sürekli gözden geçirilir.
Sosyal çalışmacı bir başvuranla ya da bir olguyla çalışmasının her aşamasını tarihiyle
ve o aşamalarda olgunun gelişim sürecini günügününe kayıt altına almalı, kısa notlarla
raporlamalı ve bu yazdıklarını zaman zaman gözden geçirerek o günlerle son gün arasındaki
değişmeyi ya da değişmemeyi sürekli değerlendirmelidir. Kayıt sosyal çalışma sürecinin ve
özellikle sosyal tedavi sürecinin temel dayanaklarındandır. Kayıt kavramı içinde birçok
kuruluşta önceden hazırlanmış bilgi toplama formlarının düzenli olarak doldurulması da bulunur.
Burada son söz olarak nasıl yapılmalıdırdan önce sosyal çalışmacı başvuranı ve olguyu,
o

İyi anlamak,

o

Doğru değerlendirmek ve

o

Hizmeti başarıyla sonuçlandırmak için;

-

İyi bir izlemci, (izlemeci),
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-

İyi bir çözümlemeci,

-

İyi bir doğru belirlemeci,

-

İyi bir tanıkoyucu,

-

İyi bir eşduyumcu ve

-

İyi bir değerlendirici ve

-

İyi bir kayıtalıcı,

-

İyi bir raporlayıcı

olma ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Bütün bunların yanısıra, sosyal
çalışmacının başvurana karşı iyi bir yönetici olma sorumluluğu bulunmamaktadır. Başvuranı
yönetmek doğru bir mesleki strateji değildir. Tersine, doğru olan, ona kendisini yönetme becerisi
kazandırmaktır. Bu gereklilikleri bu kitabın konusunun duyarlılığı koymaktadır.
Bu somut düzenleme ve yaklaşım süreci içinde sosyal çalışmacı herşeyden önce o
kişinin maddeye neden bağımlı olduğunun sosyal ve kültürel nedenlerini arayacaktır. Bu
bağlamda ailesel nedenlerini arayacaktır. Nasıl bir aile yapısı var; bunu inceleyecektir. Kişinin
geçmiş ve bugünkü yaşamını ve aile ve yakın arkadaş çevresini inceleyecektir. Bu inceleme süreci
içinde bağımlının kişisel açıklama ve gösterdiği nedenler çok belirleyici olamaz. Çünkü, o daha
çok savunmada kalacak, kendisini ya da birilerini suçlayacak, gerçek nedenleri belki kendisi
de bilemeyecektir.
Sosyal çalışmacı, ilk incelemeleri sonunda bağımlılığın doğrudan ya da öncelikle ruhsal
yapısının itkisiyle ortaya çıktığı gibi bir aşamaya ulaşırsa konuyu psikoloğa yönlendirecektir. Bu
noktada psikoloğun çalışmalarına, gerekiyorsa, sosyal destek hizmeti ile destek olacaktır.
Psikoloğun çalışmalarında ruhsal destek ne ise sosyal çalışmacı için sosyal destek de odur.
Ruhsal yapının zayıflığından çok sosyal çevrenin ya da kültürün itkisiyle madde bağımlılığı
ortaya çıktığını saptamışsa öncelikle kendi sosyal çalışma yöntem ve teknikleriyle müdahalede
bulunacaktır. Ne yapacaktır? Ortamının değiştirilmesini sağlamaya çalışacaktır, ya da
ortamının temizlenmesi için ilgili diğer mesleklerden yardım isteyecek, işbirliği yapacaktır.
Polis, belediye, okul aile birlikleri vb… Bu çalışma süreci içinde de psikolog sosyal çalışmacıya
psikodestek çalışmalarıyla destek hizmeti sunacak, böylelikle madde bağımlısı ya da adayına
sunulan sosyal çalışmanın etkililiğinin artmasına katkı verecektir.
Nasıl yapılmalıdırdan önce netliğe kavuşturulması gereken bir nokta daha vardır. O da
madde bağımlılığı konusunun topluma ne denli açık, ne denli kapalı tutulması konusudur. İki
tutum vardır:
a)
Madde bağımlılığı konusunu ne deni çok ve açık konuşursak o denli konuyu
herkese taşımış ve giderek özendirmiş oluruz. Bu yüzden konu fazla dallandırılıp
budaklandırılmamalıdır. Devlet mücadelesini sessizce yapmalıdır. Fazlası reklama girer. Madde
satıcılarının işlerine gelir.
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b)
Konu olabildiğince etkili her platformda tartışılmalıdır, değerlendirilmelidir.
Olumsuz sonuçlar konusunda yaygın bir bilgilendirme yapılmalıdır.
Klasik, tutucu çevreler dünyanın her tarafında bu tür durumlarda kapalılıktan yanadırlar.
Halkın pek fazla haber alma hakkının zararlı olacağını düşünürler. Ancak bu durumlarda sorun
büyür, yayılır ve halkın içinde sıkıntıyı yaşayanlardan yayılan fısıltı gazetesi etkili olmaya
başlar. Bunun verdiği zarar konunun her platformda açıkça tartışılmasının yarattığı zararlardan
daha büyük olur.
Buna örnek, uzun zamandır uyuşturucu ya da madde bağımlılığı konusu toplumun ve
siyasetin gündemine alınmadı ya da girmedi. Doğu’da, Van’da, Bitlis’te, Batman’da canı yanan
aileler feryatlarını kimselere duyuramadılar. Konu daha çok tabu olarak kaldı. Ama geçtiğimiz
aylar içinde 2014 içinde iki boyuta konu iradeleri aşarak kendisini ortaya çıkarttı:
1.
Haberler artık hem Doğu’da hem Batı’da madde kullanım yaşının 11’in altına
düştüğünü bildirmeye başladılar.
2.
Bonzai adlı bir madde birkaç liraya satılarak gençlerin canlarını almaya başladı.
Bu çarpıcı ölüm haberleri gazetelerinin konuyla ilgili sessizliklerini bozdu.
Bu noktada haberler konuşana kadar madde satımından çıkar sağlayanların kenar
mahallelerde, gecekondu mahallelerinde ağızdan ağıza kapıdan kapıya yayılan reklamları,
tanıtımları etkili oluyor, toplum sessiz kalıyordu. Doğru tavır alanların sessizlikleri kötü
niyetlilerin konuşmalarını daha etkili kılıyor, daha hızlı yayılmasını sağlıyordu. Gerçekleri
gerçek boyutlarıyla konuşanlar ağızlarını açmaya başladıkları zaman polis de daha etkili
olmaya başlıyor, gençler arasında maddeye karşı bilinç daha hızla yükseliyordu. Gazetelerde ve
sanal medyada bonzai ya da diğer maddelerle ilgili acıklı haberlerin sayısı arttığı dönemlerde
üniversitelerde madde bağımlılığına karşı sunumların sayısının artmaya başladığı ve polisin
madde satıcılarına karşı operasyonlarının arttığı görüldü.
Bu nedenle bu tür konularda açık toplum olarak konuşmanın getireceği yarar sessiz
kalmanın getirdiği zarardan daha etkili olacaktır. Açık toplum özgür karar veren kişiliği gelişmiş
kişileri ortaya çıkarır. Konu üzerine eğitilmemiş arkadaş grupları madde bağımlılığı için risk
ortamlarıdır. Konu üzerine eğitilmiş arkadaş grupları diğer gençler için de koruyucu kalkandır.
Bu bölümün sonunda, ne ve nasıl yapılmalıdırdan önce sosyal çalışmacıların bildikleri
bir gerçeği burada kayda alalım.
Sosyal çalışmacı yaptığı her çalışmada, kurduğu her iletişimde, kullandığı her yöntemde
dikkatli bir dil kullanmalıdır. Başvurana karşı sen dilini değil ben dilini kullanmalıdır. Bu
görüşme tekniklerinde öğretilir. Sen dili suçlayıcı olabilir. Ben dili karşıdakini anlamaya ve
güçvericiliğe yönelik bir dil olacaktır. Hele madde kullananlar gibi duyarlığı yüksek kişilere sen
şöyle yaptın, sen böyle yapmalısın gibi yaklaşmak sadece örseleyici değil, sadece yıpratıcı değil,
kızdırıcı ve tepki verici de olabilir. Bu nedenle duyarlığı yüksek kişilerle konuşurken dile dikkat
edilmesi tedavi ya da rehabilitasyonun başarısını doğrudan etkileyecek bir özelliktir.
Kaldı ki iyi bir insan ilişkisi için herkesin her zaman sen diliyle değil ben diliyle
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iletişim kurması o kişinin yaşam başarısını ve sevilme katsayısını arttıracaktır.
Ne ve nasıl yapılmalıdırdan önce yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir:
Kişi, ailesi, yakınlar, çevresi ve kamu, yerel, özel ve sivil kaynaklar üzerine bilgi
toplanmaya başlanmalıdır. Yani;
Bağımlı kişi ve ailesini iyice tanıyacak bilgilere ulaşılmalıdır. Bu tanıma, yerine
göre, bizzat tanışarak da olur, muhtar ve diğer çevre sakinlerinden bilgi alınarak da olur.
Çevre olanakları, fizik koşulları, insan kaynakları, mahallenin ekonomik, kültürel
ve psikolojik ve siyasal yapısı araştırılmalıdır.
-

Mahalledeki nüfus, cinsiyet, yaş grupları gibi nüfus bilgileri alınmalıdır.

-

Mahalledeki yerel önderler ve yerel yöneticiler ile iletişim kurulmalıdır.

Mahalledeki kamu, yerel, özel, sivil örgütlenmeler, kuruluşlar tanınmalı,
gezilmeli, ilgili olabilecek olanlarla iletişim kurulmalıdır.
Bütün bu bilgilere dayanılarak;
-

uygun bir hizmet modeli geliştirilmelidir.

-

Gerçekçi bir çalışma planı yapılmalı ve

-

bu plan, zamanlaması olan bir programa dönüştürülmelidir.

Uygulama bütün bu çalışmalardan sonra başlar.

13.2. Ayırdında Olmak
Zararlı madde kullananlarla yapılacak sosyal çalışmalar için başka özgün neler
düşünülebilir. Örneğin, kişisel gelişimlerinde sıkıntılar olduğu için madde kullanımına düşmüş
bir genç için yapılması gereken ilk işlerden biri madde bağımlılarının kişisel gelişimlerini öne
çekmek, onların kişisel gelişimlerini sağlayacak konuları bulmak, planlanmak ve bunlar ilginç
çalışmalarla yürürlüğe koymaktır. Kişisel gelişim desteği madde kullanan için olmazsa olmaz bir
gereklilik ve önceliktir. Çünkü kişisel gelişimi zamanında ve yeterince sağlanamamış gençler
madde kullanımı batağına daha kolay saplanmaktadır. Onları bu bataktan çıkartmak için kişisel
gelişim yöntem ve teknikleriyle bu sınırlı alanda destek verilmeli, zamanında sağlanamayan
gelişme özel önlemlerle bu süreçte herhalde sağlanmalıdır. İşte bu nokta sosyal çalışmacının
gruptan önce bireyle çalışma yöntemi ile yola çıkmasını gerekli kılmaktadır. Süreç içinde kuşkusuz
kişisel gelişim grup içinde de sağlanacaktır.
Sosyal çalışmacı madde bağımlısıyla, kişisel çalışma mı yapıyor, bireysel çalışma mı
yapıyor, bireyle çalışma mı yapıyor, görüşme mi yapıyor, bunların bilgi ve bilinçle ayırdında
olmalıdır. Örneğin, sosyal çalışmacı başvuranıyla, aman, kesinlikle kişisel çalışma yapamaz.
Yapmamalıdır. Sorun sahibi ya da başvuran, sosyal çalışmacının kişisel muhatabı değildir.
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Onunla kişisel ilişki kuramaz. Hiçbir boyutta etik değildir bu. Onunla bireysel çalışma da
yapamaz. Çünkü bu meslek çalışmasına kendi kişisel değerlerini, duygu ve düşüncelerini,
ideolojisini, ekonomisini, aile ve sosyal ilişkilerini katamaz, katmamalıdır. Doğru kavram,
“bireyle çalışma” yapmaktır. Çünkü başvuranının ekonomik, kültürel, sosyal ve ideolojik
ilişkileri ve bağlamları içinde onunla görüşme yapmaktadır; yapacaktır.
Sosyal çalışmacı madde kullanımı konusunda toplulukla mı, toplumla mı çalışma yaptığının
da ayırdında ve bilincinde olmalıdır. Bu ayrımı yapamayan sosyal çalışmacı ne yaptığının
bilincinde olmadan koşuşturmuş ve yorulmuş olur, ancak, yaptığının ne olduğunu beyninde bir
yere oturtamaz ve sağlamca kimselere anlatamaz. Çünkü farkında olmadan algı karmaşası
yaşar. Dili toplum derken beyni topluluk diyorsa güçlük büyüktür. Normalde, dili toplum
diyorsa beyin topluluğu öne çıkaramaz; beyni topluluk diyorsa dili toplum diyemez. Bu karmaşa
da çalışma başarısını olumsuz etkileyecektir.
Sosyal çalışmacı zaten görüşme ile bireyle çalışma arasındaki ayrımı ve görüşme teknikleri
ile bireyle çalışma tekniklerinin farkını bilir; yükseköğrenim derslerinde almıştır. Derslerde alınan
bu bilgilerin üzerinde çalışılan olguya uygun yeniden görüşülerek uygulamaya aktarılması
gerekir. Ardarda birkaç kez yapılan görüşmeler ne zaman ve hangi koşullarda bireyle çalışma
olur, bireyle çalışma enaz kaç görüşmeyle sağlanır, bu bilgilerini madde kullananlarla
iletişimlerinde kullanır. Görüşme teknikleriyle bireyle çalışmada yapılan görüşme tekniklerinin
farklılıklarını uygulamada gösterir. Madde kullananların yeniden kazanılmasında bu ince teknik
ayrıntılar büyük önem taşır.
Kavramsal olarak ne yaptığını beyninde netleştiren sosyal çalışmacı hangisine karar
verdiyse çalışmalarını o kapsamda tutmaya çalışmalıdır. Madde kullanan bir gençle sosyal
tedavi mi, sosyal rehabilitasyon mu, sosyal bakım mı ya da öncelikle sorunu çözüm mü
hedeflediğini bilerek çalışmaya başlamalıdır. Önce sorunun etkin çözümü önceliklidir. İlk sorun
çözüldükten, örneğin ortamdan kurtarıldıktan, ortam değiştirildikten, panik yatıştırıldıktan, stres
azaltıldıktan sonra başvuran için tedaviyse tedavi, rehabilitasyonsa rehabilitasyon, bakımsa
bakım, başlayacaktır. Bu nokta gene sosyal çalışmacıyı – kaç kez ise - bireyle görüşmeye ya da
bireyle çalışmaya götürür. Başlangıç her zaman budur.
Ancak, bütün sosyal çalışmacılar bilirler ki, sosyal çalışmada tek bir tedavi yöntemi
yoktur. Bunun nedeni, konunun, salt bir bedenin bir maddeyi kullanıp kullanmaması ile
bağlantılı kalmamasıdır. Öyle olsaydı kolaydı. Oysa, olayda dikkate alınması gereken birçok
değişken bulunur.
(a)
Kişinin sosyal çalışmacı tarafından dikkate alınması gereken, madde
kullanımından önceki kişisel, ekonomik, kültürel, sosyal, psikolojik ve çevresi ile ilgili
etkileşimleri ve dolayısıyla etkilenimleri vardır.
(b)
Gene madde kullanımından önce bu ekonomik, kültürel, sosyal, psikolojik ve
çevresi ile ilgili sorunları mutlaka vardır. Buradaki öncesi ve sonrası bağlamı tüm bu
yapılardaki dengesiz değişmeye işaret eder ve bir kesintisizlik taşır.
(c)

Bu saydığım yapılardaki değişiklikler ve bozulmalar madde kullanımından sonra
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daha da dengesizleşir ve ağırlaşır.
(d)
Bitmedi; madde kullanan kişinin yakın arkadaş, aile, akraba çevrelerinin o güne
kadarki -belki - ekonomik, kültürel, sosyal, psikolojik ve çevresel denge ve durumlarında
olumsuz değişmeler olmuştur, olacaktır ve bu madde bağımlısının tedavisini etkileyeceği gibi
aile, akraba, arkadaş çevresinde de yeni sağlıksızlık odakları yaratacaktır.
(e)
Daha uzak bir bağlamda mevzuatta ortaya çıkan değişiklikler gerek madde
kullananı, gerek tedavinin etkinliğini, gerek sosyal çalışmacının çalışma modelini etkileyebilir.
Bu beş temel değişken sosyal çalışmacının tek bir tedavi yöntemi kullanma kolaylığını
elinden alır. Her başvurana farklı ve o kişiye özgü, o kişiye özel tedavi yöntemleri üretilmesi
kaçınılmazlaşır.
Bu yaklaşım, model, ekol, tedavi farklılıkları başvurana uygun olduktan sonra hepsi
olumlu sonuç verecektir. Önemli olan sorunu doğru saptamak ve soruna ve bireye uygun doğru
yöntem ve teknikleri kullanmaktır. Bu durumda sonucun doğru olacağına güvenebilirsiniz.
Sorunun doğru saptanabilmesi için,
a)
sosyal çalışmacının meslekî bilgi ve beceri bakımından ve önüne gelen o
konuya özel yeterince donanık olması,
b)

başvuranını iyi tanıması,

c)

başvuranı için gerekli tanıma ve sorunu irdeleme zamanını yeterlice ayırması,

d)
hem bireyi hem sorunu yeterli çözümleme becerisine sahip olması ya da bu
becerisini uygulama içinde geliştirmesi,
e)
olacaktır.

bunun için güçlü bir gözlem yeteneği ile dinleme becerisine sahip olması yeterli

Öte yandan madde kullananın ya ruhsal ve duygusal bakımdan tedaviye hazır olması ya da
birey çalışmaları, grup çalışmalarıyla tedavi öncesi o noktaya getirilmesi gerekmektedir. Yani
başvuranın bu uzun ve zorlu tedavi sürecini istemesi, bu da yetmez, istekle kabul etmesi gerek.
Ailesinin ya da yakınlarının zoru ile tedaviye getirilen kişide istendik sosyal tedavi başarısı
sağlanamaz.
Sosyal çalışmanın sadece başarısı değil, sadece benim için çekiciliği, güzelliği ve
heyecan vericiliği her birey, her grup, her aile ve her topluluk ile yapılacak çalışmaların biricik
olmasında ve her bir çalışma için sosyal çalışmacının ayrı ayrı yeniden ve özgün kararlar
vermesinde yatar. Sosyal çalışma her başı ağrıyana aspirin verilmesi demek değildir; her sosyal
ağrısı olanı ekonomik, kültürel, sosyal, psikolojik, çevresel bağlamlarıyla tanımak, bu tanımaları
o sosyal sorun ile değerlendirmek ve her başvurana uygun ayrı bir çözüm üretmek, uzayı
keşfetmek gibi bir heyecandır sosyal çalışmacı için.
Gerek bireyle, gerek grupla, gerek toplulukla çalışmada, gerek kendine yardım
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gruplarıyla, gerek sokak gruplarıyla çalışmada, gerek tedavi, gerek rehabilitasyon, gerek birey
ve grupla eğitim çalışmalarında temel hedef bağımlıda anlayış, kavrayış ve ona bağlı olarak
davranış değişikliği yaratmak olduğuna göre bağımlıya belirli yaşama bakış kavramları hakkında
tutum değişikliği yaratacak bir iletişim anlamlı olacaktır. Gerek bireyle çalışmalarda gerek grupla
ve gerek toplulukla çalışmalarda hedeflenen tutum değişikliğinde belirli davranışlar sürekli
işlenmelidir. Bunlar;
-

İnsan değişir,

-

Bağımlı kurtulur,

-

Bunun için irade,

-

Çevre değişimi,

-

Kararlılık

-

Ve kesintisiz aile ve meslekî destek yeterlidir.

Bunun için bağımlıya yardım edilmelidir. Ancak bunun için bağımlıya kendi direnme
gücünü üretme becerisi ve iradesine aslında sahip olduğu sürekli telkin edilmelidir.
Kişinin ailesinden ve yetiştiği ortamdan aldığı değerler bağımlılıktan kurtulması
yönünde önemli düzenekler olacaktır. Ve bu değerler kişiden kişiye göre değişebilir. Bunun için;
-

Oluştuğu kültür,

-

Aile bağları,

-

Bağlı olduğu inanç sistemi

-

ve bunlarla yoğrulan kimliği

sosyal çalışmacı tarafından iyice tanınmalı, bağımlının sahip olduğu değerler neler ise
onlara dayanma iradesi ve gücü bizzat desteklenmeli ve geliştirilmelidir. Bunlar değer ve
inanç sistemlerinin yanısıra toplumda benimsenir bir insan olmanın gerektirdiği kurallar da
olabilir. Dolayısıyla bağımlılıktan kurtarma çabalarında topluma kazandırma ve toplumca değer
verilir bir insan olmak için gerekli özellikler de geliştirilecektir ve bunlar bağımlılıktan
uzaklaşmakta etkili olacaktır.
Bu süreç uzundur; sabır ister. Sabırlı ve uzun evreli bir çalışma da zeten sosyal
çalışmacının disiplinel ve meslekî özellikleri içinde vardır.

13.3. Hizmet Modeli
Fransızca bir sözcük olan model (modèle) kendine özgü farklı bir biçimi, biçemi
(üslup), özelliği olan herhangi birşeydir. Ancak modelin modeli olabilmesi için bu kendine
özgülük taşıyan yapı belirli işlemlerle farkı zaman ve ortamlarda aynen kullanılabilmelidir. Bu
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sağlanırsa bir modelin yararından sözedilebilir.
Sosyal çalışmada ve diğer sosyal mesleklerde biçim ve özellik bakımından farklılık
gözle görülen, somut anlamda değil, hizmet modelinde olduğu gibi soyut anlamda
kullanılmaktadır. Hizmet modelinin somutluğu çevresel ortamda ve kullanılan araç ve gereçlerde
yansır. Örneğin, verilecek hizmetin oda içinde hangi araçlarla yürütülmesi, hangi masalarda
nelerin yapılacağı gibi konular ve maddi özellikleri somuttur. Ancak siz ona bir özellik
katarsanız bu soyut bir yaratı olur. Biçim olarak da hizmetin yürütülüş biçimi dediğimiz zaman
bu soyut bir şeydir. Biçem, yani üslup, modeli/hizmeti yürüten kişilerin özelliklerine,
yaklaşımlarına, politikalarına ve kişiliklerine bağlı soyut bir şeydir. Model bir giysi olabileceği
gibi bir hizmet de olabilir. Hizmet modeli. Burada kastedilen budur.
Hizmet modeli verilecek hizmetin hangi meslekten, hangi becerilere sahip kaç personelle,
hangi araçlarla, hangi yöntemlerle kaç zaman içinde yürütülüp verimli ve hedefe uygun
olarak tamamlanacağı sorusunun toplu ve uyumlu yanıtının bulunması demektir. Hizmet
modeli uygulama yeri ile ilgili değildir, ancak uygulama yerine göre hizmet modeli uygun olur
ya da olmaz. Demek ki uygulamanın yapılacağı yere uygun hizmet modeli seçilmesi ya da
oluşturulması değerlendirilmelidir.
Hizmet modeli bir işi, herşeyden önce hizmeti yapmak için kullanılacak yöntemlerin
de önceden belirlenmesidir ve ancak model içinde çeşitli zamanlara yayılmış birden çok yöntem,
teknik ve taktik olabilir. Verilecek hizmet kullanılacak yöntemden daha geniş bir kavramdır. Bu
nedenle model birkaç ya da birçok yöntemi içerebilir.
Bunun gibi hizmet modelinin içinde kullanılacak donanım, yazılım, yapılacak işlerin
yapım biçimleri de bulunur. Hizmet modelinin içinde zamanlama olmaz. Zamanlama planlama
ve programlamanın konusudur.
Hizmet modeli, yapılacak iş modeliyle uyumlu olmalıdır. Hangi işi yapacaksanız ona
uygun hizmet modeli oluşturmalısınız.
Madde bağımlılarına hizmet modeli önceden belirlenmeli, planlanmalıdır. Bir hizmet
modelini planladıktan sonra bu model içinde,
-

hangi hedef gözetilerek,

-

nasıl bir mekânda,

-

kaç odada ya da ne tür bir açık havada,

-

hangi takımla (ekip),

-

hangi maddi araçlarla (araçgereç),

-

hangi soyut araçlarla (yaklaşım),

-

hangi ögelerin kullanılmasıyla,
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-

hangi yöntem ve tekniklerle,

-

kaç yardımcı personelle,

-

bağımlının yakınlarından kimlerin katılacağını bilerek,

çalışılacağı ayrıntılı ve net olarak belirtilir. Model yazılı olur. Yazıya geçmeyen model
kalıcı olmaz, sınırları sürekli değişir. Ayrıca, bir modelin tekbaşına sürekliliği de olmaz.
Aynı sosyal sorunun çözülmesi için farklı modeller geliştirilebilir. Farklı uygulama
tasarımlarıdır bunlar. Kimilerine göre ya da yerine göre farklı ortamlarda modeller daha etkili
olacaktır. Modeller,


ele alınan sosyal sorunun,

-

konusuna,

-

içeriğine,



sorunun boyutuna

-

büyüklüğüne,

-

derinliğine,

-

yoğunluğuna,

-

karmaşıklığına



eldeki kaynaklara ve onların

-

miktarına,

-

çeşidine,

-

yeterliğine,



gönüllü ya da profesyonel çalışacaklara ve onların

-

sayılarına,

-

mesleklerine,

-

özelliklerine,

-

niteliklerine



hizmetin verileceği

-

coğrafyaya,
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-

tarihsel konuma ve yapıya,

-

iklime,

-

kültüre,

-

siyasal yapıya,



hizmetin verileceği kişi, grup ya da topluluğun sahip olduğu

-

toplumsal ilişkilere,

-

sosyal etkileşimlerin yoğunluğuna,

-

toplumsal değerlere,



hizmetin verileceği toplulukta

-

yaşayan gelenek ve göreneklere,

-

sahip olunan gerekli temel bilgilere,

-

sahip olunan teknolojiye,

-

sahip olunan bilişim olanaklarına,



seçilecek zaman planına,

-

yatılı,

-

gündüzlü,

gündüzlü yataklı,
gündüzlü ayakta,
-

gündüz sokakta,

-

gece sokakta,

-

yarı zamanlı,

sabahları,
öğleden sonraları,
akşamları… gibi uygun olarak tasarımlanır.
Model aynı hizmet konusunda ve ortamında farklı da olabilir ve farklı modeller aynı
anda başarılı da olabilir. Çünkü modelin ulaşmak istediği hedefler farklı olabilir. Örneğin
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bağımlılık konusunda, daha çok,
-

bağımlıyı,

-

anayı, babayı,

-

çevreyi,

-

örgütleri,

-

değerleri,

-

kültürü

-

tedaviyi,

-

eğitimi,

-

birey ilişkilerini

-

siyasal konumu (iktidar gücünü) öne çıkaran farklı modeller olabilir.

Bu açıdan hizmet modelleri, genel olarak,
-

hizmeti verecek olanların ideolojilerine,

-

egemen ya da farklı siyasal yapıya,

-

meslekî bakışa (ekol),

-

konu ile ilgili disiplinin seçtiği yaklaşıma,

-

bilimsel doğrulara,

-

model seçicinin benimsediği sayıltıya (postula),

hizmette belirlenen evreye (kısa ya da uzun evreli), göre de biçimlenir. Bu farklı
uygulama biçimleri kendi aralarında tartışırlar. Sürekli tartışırlar. Bu tartışmalar gelişme getirir.
Hem sonucuna, hem tartışmalara uygun olarak modeller değişme gösterirler. Bırakın sonsuza
değin gitmeyi, hiç değişmeden, daha kısası ve uzunuyla birlikte, ortalama diyelim, on yılı aşkın
hiç değişmeden kalan bir model olmaz. Çünkü model yukarıda farklı sınıflandırmayla saydığımız
toplumsal ve ideolojik yapılara, kültürel yapılara, bunun altında, gelenek ve göreneklere,
değerlere, dile… vb. bağlı olarak biçimlenir. Bu yapılar değiştikçe de modeller değişecektir.
Bu olağandır. Çünkü bu bağlamda, model, sürekli bir arayıştır. Sosyal çalışmacı ya da ilgili
kuruluş kendi modelini geliştirir, geliştirebilmelidir.
Örneğin, Gaziantep’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteğiyle madde bağımlılığı
tedavi ve rehabilitasyon modelinin uygulandığı Oya Bahadır Yüksel Gençlik Merkezinde
oluşturulmuş hizmet modelinde;
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•

psikiyatri uzmanı

•

doktor

•

yardımcı sağlık personeli

•

psikolog

•

psikolojik danışman,,

•

çocuk gelişimci,

•

sosyolog

•

sosyal çalışmacı

•

avukat

•

rehber ve rehber yardımcıları

•

eğitim ekibi

•

sınıf öğretmeni

•

beden eğitimi öğretmeni

•

takı ve el-işi eğitmeni

•

mozaik eğitmeni

•

bilgisayar öğretmeni

•

halk oyunları öğretmeni

•

müzik öğretmeni

•

güzel konuşma ve diksiyon öğretmeni

•

tekstil ve örme atölyesi eğitmeni

•

tiyatro eğitmeni.

gibi kalabalık bir takım devreye sokulmuştur (Önder Yalçın’dan sağlanan bilgi, 21 11
2014). Başka bir modelde daha az bir ekiple farklı uygulamalar seçilebilir.
Modelde ayrıca “tedavi içeriği”, izlenen yöntemler belirtilmiş, hizmetler mobil ve yataklı
olarak ayrılmış, akut, primer ve uzatılmış dönemlerde neler yapılacağı ayrıntılı olarak
yazılmıştır. Ayrıca, eğitimin içeriğinin neler olacağı belirtilerek aile destek hizmetlerinin neler
olacağı sayılmıştır. Bunların yanısıra farklı ortamlar belirlenmiş ve bunlara bağevi ve yarıyol evi
adları verilerek bu mekânlarda hastalardan neler beklendiği anlatılmıştır. Güzel tasarlanmış ve
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dinamik, rahat ve etkili uygulanabilir bir model olduğunu düşünüyorum.
Bu kitapta anlatılanlar belirli modeller içinde o modellere uygun olarak
uygulanabilecek hizmetler ve yöntemlerdir. AMATEM ve ÇEMATEM, sosyal hizmet merkezleri,
konu ile ilgili hizmeti olan hastaneler ve sivil toplum örgütleri ve kuruluşları gibi her kuruluş
yukarıda örneği görüldüğü gibi kendi madde bağımlılığı hizmet modelini geliştirmişler ve
uygulamaktadırlar. Böyle de olmalıdır. Burada vurgulanması gereken, gerek genel disipliner
bakışla, gerek çalışılan kuruluşun politika ve özelliklerine uygun olarak sosyal çalışmacılar da
madde bağımlılarının iyileştirilmeleri ile ilgili kendi meslekî modellerini geliştirmelidirler.
Model psikiyatrist, psikolog, psikoterapist ve sosyal çalışmacı köşegeninde tasarlanmalı ve
geliştirilmiş ya da seçilmiş uygulanan model sürekli
-

bu dörtlü meslek elemanları ile

-

sosyal çalışmacılar arasında tartışılarak geliştirilmelidir.

Uygulanan modele göre, model uygunsa, bu köşegenler arasına yargı elemanları, polis
ve yukarıda sayılan ve modelde rolleri olan diğer meslek elemanları ve uygulamacılar da
alınmalıdır.

13.4. Bir Hizmet Modeli: Müzikle Tedavi
Her türlü tıbbi hastalığın tedavisinde, bilimsel temellere dayalı ve belirli kuramlara
uygun olmak koşuluyla, farklı tedavi yöntemleri geliştirilebilir ve kullanılabilir. Sosyal
hastalıkların tedavisinde de sosyal çalışma mesleğinin tedavi yöntemleri, aynı koşul ve
temellerde, yenilenebilir, geliştirilebilir, yeni tedavi ve uygulama modelleri geliştirilebilir.
Müzikle tedavi, kaldı ki, yeni bir model değildir. Tarihte, Osmanlılar döneminde bugünün
Türk sanat müziğine temel olan, klasik Türk sanat müziği denilen Türk müziğiyle tedavi
çok yaygındı. Osmanlı İmparatorluğu tarihte müzikle tedavi konusunda Avrupa’ya örnek olmuş
bir imparatorluktu. Bu konuda internette ve diğer kaynaklarda birçok ciddi makale bulunabilir.
Osmanlı’da tarih boyunca gelişkin bir tedavi türü olan müzikle tedavi, daha çok ruh
hastalarının, akıl hastalarının (delilerin) tedavisinde kullanılan etkili bir tedavi yöntemiydi.
Öncesi de vardı. Türk toplulukları olarak disiplinli bir müzikle tedavi ilk kez Selçuklularda
başladı. Osmanlılarda devam etti. Özellikle Edirne’deki darüşşifa çok meşhurdu. Burada, 1844
yılında, Sultan II. Bayezid döneminde su sesi ve müzikle tedavi yapılmaya başlanmıştır. Bu
bilgi ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde geçer. Burada yeralan bilgiye göre
darüşşifanın hekimbaşısı, önce hastalarına müziğin çeşitli makamlarını dinletiyor; buna göre,
yürek atışlarındaki ritmin değişip değişmediğine bakıyor, bu atışlara göre uygun makamı
belirleyip o makamdan müzik dinletiyor ve yararlandıkları uygun melodiyi belirliyor ve o
makamı dinleterek tedaviye başlıyor (http://hafif.org/yazi/turkiye-deki-yasal-eroin-fabrikalari).
Bu tür darüşşifalar (hastaneler) zamanla, Bursa, Manisa, Amasya, Kayseri ve Sivas’ta
da açılarak uzun süre müzik ve suyla tedavi yaptılar.
Bedenin temel organlarından olan beyin ile müzik arasındaki etkilenme ilişkisi açıktır.
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Bu, kaynak gösterilmeye gerek olmayacak kadar genel bir doğru ve herkesçe benimsenmiş
bir bilgidir. Müzikle bedenin farklı organları arasındaki iletişim ve etkileme gücü de uygulamalarla
gerçekliği görülmüş ve kayıtlara geçmiştir. Örneğin, rast makamı, beyinle birlikte kemiklere;
ırak makamı omuz, kol ve ellere; ısfahan makamı ense, boyun, omuzlar ve sol dirseğe;
zirefkend makamı, yürek, ciğer, göğüs, kalça ve sağ omuza; büzürk makamı, boyun, boğaz,
göğüs, ciğer, yürek ve gene yan böğüre etki yapar. Zengule (çargâh) makamı, kalça eklemleri ve
bacak içlerine; rehavi makamı, sağ omuz, göğüs, mide ve yan böğüre etkilidir. Hüseyni
makamı, karaciğer ve yürek iltihabını söndürür. Mide hararetini giderir. sol omuza etkili, sıtma
hastalığına iyi gelir. Hicaz makamı, idrar yollarına ve cinsel sisteme, böbreklere ve göğüs
bölgesine; nihavend makamı, kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine
etki yapar. Neva makamı, göğsün sağ tarafına, böbreklere, omurilik, kalça ve uyluk bölgelerine
etkilidir. Uşşak makamı, yürek, ayak rahatsızlıklarına olumlu etki yapar. Acemaşiran makamı,
kadınlarda doğumu kolaylaştırır; ağrı giderici ve spazm çözücüdür. Segah makamı, şişmanlık,
uykusuzluk, yüksek nabız, kalp, ciğer ve kas rahatsızlıklarına yarar sağlar.
Farklı makamların farklı beden bölgeleri ve farklı rahatsızlıkların giderilmesinde etkili
olması yüzyıllar süren uygulamalarla kesinleşmiştir. Ancak, müziğin belli makamlarının
dinlendirici, huzur verici, sakinleştirici, sıkıntılardan uzaklaştırıcı, beyni maniple edici
özelliklerini herkes kendi yaşamlarından bilir. Müzik ve beyin ilişkisi ve iletişimi bu kadar
açıkken, sosyal çalışmacılar müzikle bağımlılık tedavisini neden denemesin?
Madde bağımlıları da beyinde başlayıp biten kullanmaya karar verme ya da vazgeçme
konusunda neden müzik yoluyla etkilenmesin? Bağımlılığın olumsuz etkilediği belirli
organlara müzik olumlu etkiler yapıyorsa, neden bağımlılarda kullanılmasın? Müziğin
duyguları incelttiği, yumuşattığı, gönlü harekete getirdiği konusunda kimsenin kuşkusu yoktur. Bu
etkiler tedavide neden kullanılmasın?
“Bu konuda yapılan birçok araştırma, doktor ve müzisyenlerin; depresyondan kansere,
yüksek tansiyondan kronik ağrılara, disleksiden akıl hastalıklarına, migrenden uyuşturucu madde
bağımlılığına kadar geniş bir sahada tedavi gayesiyle müziği kullandıklarını göstermektedir.”
(Gökçen, 2016).
Türk müziği (genelde, kültüre uygun olmak koşuluyla, müzik) makamlarının insan ve
hayvan ruhuna etkileri de herkes tarafından bilinir. Bu etkileri M.S. 872-951 yılları arasında
yaşamış büyük İslam bilgini, filozof, gökbilimci, mantıkçı ve müzisyen Farabi şöyle
sınıflandırmıştır:
Isfahan makamı, belleği güçlendirir, hareket yeteneği kazandırır, güven duygusunu
geliştirir. Rast makamı, insana, sevinç, huzur; rehavi makamı, sonsuzluk duygusu; kuçek makamı,
hüzün ve elem; büzürk makamı, korku verir. Neva makamı, tat duygusu ve ferahlık verir;
rehavi makamı, aşırı hareketli, heyecanlı hastaları sakinleştirir. Uşşak makamı, mutluluk ve
gülme duygusu; zirgüle makamı, uyku; saba ve buselik makamları, cesaret, güçlülük duygusu;
hüseyni makamı, sakinlik ve rahatlık; hicaz makamı, alçakgönüllülük sağlar. Kuçi makamı,
sıkıntılı, karamsar durgun ve mutsuz olanlara iyi gelir (agy).
Gene, Farabi, Türk müziği makamlarının günün farklı zamanlarına göre yarattığı
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psikolojik etkileri de ortaya çıkartmıştır.
Müziğin psikolojik etkilerinin yanısıra sosyal ilişkileri düzene sokucu etkileri de vardır.
Sosyal ilişkileri ve sosyal etkileşimi kolaylaştırdığı gençlerin katıldığı konserlerde görülür.
Biraya gelip müzik dinleyen gençlerin yanlış yollara sapmaları beklenemez. Çünkü müzik
genelde insan ilişkilerini iyileştirir. İnsan ilişkilerinin iyileşmesi sosyal ilişkilerin düzgünleşmesi,
düzelmesi ve gelişmesi demektir. Müzik özgüveni geliştirir. Kişiyi dinginleştirir. Dünyaya iyi
gözlerle bakma konusunda insanı destekler.
Farabi’ye göre, örneğin, rehavi makamı, “yalancı sabah vaktinde”; hüseyni makamı,
sabahleyin; rast makamı, güneş iki mızrak boyu iken; buselik makamı, kuşluk vaktinde; zirgüle
makamı, öğleye doğru; uşşak makamı, öğle vaktinde; hicaz makamı, ikindi vakti; ırak makamı,
akşamüstü; ısfahan makamı, günbatımında; neva makamı, akşam vaktinde; büzürk makamı,
yatsıdan sonra ve zirefkend makamı uyku zamanında etkilidir (agy).
Gene Gökçen’in verdiği bilgiye göre, bugün, Batı’da hastane, klinik, gündüz bakımevi,
okul, madde bağımlılığı merkezi gibi yerlerde 5000’den fazla uzman (Sosyal hizmet uzmanı
olarak anlaşılmasın; bu konuda uzmanlaşmış meslek elemanları kastediliyor.) müzik terapisi
uygulamaktadır. Şüphesiz, bunda etkili olan temel faktör son yıllarda müzik ve beyin
araştırmalarında elde edilen verilerdir (agy).
Osmanlı darüşşifalarında uyuşturucu bağımlılarının da tedavi edilip edilmediği konusunda
bir kaynağa ulaşılamamıştır. Böyle bir kaynak bulunduğu takdirde konu daha açıklığa
kavuşacaktır. Ancak biz, madde bağımlılarının da müzikle tedavi uygulaması yapılabileceğine
inanıyoruz. Çünkü müziğin, farklı makamlarına dayanarak, uyuşturucu bağımlısını uyarıcı,
uyarıcı bağımlısını sakinleştirici etkisi vardır. Ayrıca, uygun müzik dinleyeni yaşama bağlar,
umut duygularını güçlendirir. Doğru – makamlardaki - müzikle yararlı sonuçlar alınacaktır.
Müzikle ilgili, müzik eğitimi almış sosyal çalışmacılar ilgi duydukları ve konu üzerine
bilgilenmeye başladıkları takdirde çok verimli ve zevkli çalışmalara imza atabilirler. Bu yöntemi,
özellikle Türk sanat müziğini seven, kendine yakın bulan, hatta müzik bilgisi olan sosyal
çalışmacılar, başlangıç olarak, bu alanda müzik ve bağımlı tedavileri konularında eğitimlere
katılıp uygulama denemeleri yapabilirler. Böyle açılımlara Türkiye sosyal çalışmasının
gereksinimi büyüktür.
Görüşümüze bir destek olarak belirtelim: Psikiyatri Uzmanı Gökçen, bir makalesinde,
ABD’de “depresyon, şizofreni, zeka geriliği, alkol ve madde bağımlığı ile mücadelede” müzikle
tedavi yöntemine başvurulduğunu yazıyor. Hatta bu konuda sürekli yeni teknik ve uygulama
biçimleri geliştirildiğini belirtiyor. Gökçen’in yazısında alıntı yaptığı, Amerikan Müzik-Tedavi
Birliği’nin 1997’de yaptığı müzikle tedavi [Müzikterapi, diyor] tanımı şöyle: Müzikle tedavi,
bazı bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel gereksinimlerini karşılamada müziği ve
müzik etkinliklerini kullanan uzmanlık dalıdır.
Bu bazı bireyler depresyon, şizofreni hastalarının, zeka geriliği gibi engellilerin yanısıra
alkol ve madde bağımlılarıdır da aynı zamanda. Türkiye’de bir tedavi merkezinde müzikle
tedavi yapıldığını duymadım.
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Oysa bağımlının eğilimine, zevkine (Çünkü müzikle tedavi onın zevkine ve ritmine
uygun müzik bulunursa etkili olabilir.) uygun müzikle başarılı sonuç alınabilir. Birey iyi
tanındıktan sonra istenirse halk müziği, istenirse sanat müziği, istenirse tasavvuf müziği ile
(ilahiler) çalınarak, okunarak tedavide sonuç alınabilir.
Tasavvuf müziğinin bir yandan yatıştırıcı, dinginleştirici, bir yandan hedef gösterici
etkisinin madde bağımlılarının kurtulmaları yönüne etkili olabileceğini düşünmeliyiz. Ancak, her
üç tür müziğin hangisinde (halk, sanat ve tasavvuf müziği) bu kurtarma etkisinin ne kadar
süreceği
konusunda
uygulamalardan
sonra
araştırmalar yapılmalı,
sonuçlar
değerlendirilmelidir. Bağımlının kültürüne en uygun müzik hangisidir, ona göre model
seçilmelidir. Kuşkusuz bu arada, her insan gibi, bağımlı da sevdiği, alıştığı, kültürünü yansıtan
müzik yerine farklı bir müzik alanını tercih de edebilir. Temizlik aşamasının diğer müzikler ile
tasavvuf müziği arasında bir fark olup olmadığı belirlenmelidir. Gerçekten, Tanrı’ya bağlanma
yoluyla uzun süreli dinginleşme mi sağlanıyor, yoksa daha önce alkolizmin yarattığı saldırganlık
bu kez de dinsel bir militanlığı mı ortaya çıkarıyor, uzun evreli çalışmalarla incelenmeli;
araştırmalara konu edilmelidir. (Örneğin, dinsel terör örgütlerine katılıma mı teşvik ediyor?)
İlahi müziğinin ilk elde dinginleştirici etkisi kabul edilmelidir. Bu boyutuyla bağımlılar için
çok da yararlı olacağı kabul edilmelidir.
Bu noktada, çeşitli müzik gruplarından yararlanılmakla birlikte sosyal tedaviyi yapan
sosyal çalışmacıların müzik eğitimi ve müzikle tedavi eğitimi almaları mutlaka önerilmelidir.
Ehliyetsiz, liyakatsız tedavicilerin tedavide istenen başarıyı yanlışa götürebilecekleri de
unutulmamalıdır.
Avrupa’da birçok sosyal çalışmacı yetiştiren yükseköğretim kuruluşunda her öğrencinin bir
müzik aleti çalması özendirilir ve dersler koyulur. Çünkü sosyal çalışmacı, mezun olduğunda bir
kuruluşta, çocuklarla, gençlerle, emeklilerle, yaşlılarla vb. müzik aracılığıyla iletişim
kurabilecektir; onların sosyal tedavisinde müziği kullanabileceklerdir.
Şimdilik, Türkiye’nin koşullarında, sözünü edebileceğimiz eğitim iki kanalda olabilir.
Önce Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi kuruluşlarında düzenlenen bağımlılık konusundaki
sertifikalı eğitimlere, aynı zamanda, herhangi bir Türk sanat müziği koro çalışmalarına
katılınabilir. Hatta sosyal çalışma lisans - ya da önlisans - öğretiminden sonra Türk müziği
branşları olan konservatuarlarda lisans ya da yüksek lisans öğretimlerini gerçekleştirebilirler.
Önlisans öğretimlerinden sonra YÖK ile görüşülerek yetenekli önlisans mezunlarının
konservatuarlara dikey geçişleri için öneri yapılabilir.
Bu süreçlerden sonra yetenekli ve yetkin sosyal çalışmacılar alkol ve madde
bağımlılarıyla tedaviye Türkiye için yeni bir yöntem olan müzikle tedavi ile de katkı verebilirler.
Ve sosyal çalışma meslek uygulamaları ve yöntemleri arasına yeni bir uygulama ve yöntem
de katabilirler. Düzenli ve sürekli uygulamalar yapıldığı takdirde kısa bir süre içinde bu uygulama,
kendine özgü yöntem ve teknikleri ile Türkiye’de de hızla gelişmeye başlayacaktır. Türkiye’de
birileri bu kapılar açmaya başlamalıdır.
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13.5. Nasıl Yapılmalıdır?
Yukarıdaki ne yapılmalıdır başlıklı bölümde daha çok uyuşturucu batağını kurutmak ve
gençlerin o batağa düşmelerini önlemek için yapılması gerekenler dile getirilmiştir. Bu bölümde
de nasıl derken uyuşturucu batağına düşürülmüş gençleri topluma kazandırmanın
disipliner/meslekî yöntem ve tekniklerine ağırlık verilecektir.
Hizmet modelinin belirlenmesinde, bilimsel bir temeli olduğu için, herhalde değişmeyecek
olan model,
-

önce arındırma (ilaçla)

-

Sonra uzaklaştırma

-

Sonra yeni bir dünya kurmadır (yeni ortam).

Bugünün bilimsel doğrularına uygun olan bu genel model, kendi içinde farklılıklarını
kullanılan yöntemlerde, araçlarda, sürelerde ve tekniklerde gösterir.
Nasıl yapılmalıdır sorusu yöntemi işaret eder. Uyuşturucu bağımlılarıyla çalışmak için
gerekli yöntemler ilgili mesleklerin yöntemleridir. Bu satırların yazarı olarak psikiyatrist ve
psikologların yöntemlerini bilemem, ancak, sosyal çalışmacılar kendi yöntemleriyle disiplinli
olarak olaya müdahale etmelidir. Uyuşturucu kullananın sosyal tedaviyi öncelikle toplamda bir
bütünlük taşıyan beş aşamadan oluşmalıdır:
a)

Danışma

b)

Bireyle çalışma

c)

Grupla çalışma

d)

Toplulukla çalışma

e)

Kendine yardım gruplarına katılımdır.

Bunları, birey tedaviyi ve grup içinde tedavi ve kendine yardım grupları içinde
rehabilitasyon ve bakım olarak görebiliriz.
Bütün bu meslek yöntemlerinin etkin uygulanabilmesi için sosyal çalışmacılar insana,
başvurana, bireye özellikle insan gibi yaklaşmalıdır. Bununla demek istenen şudur. Bir suçluya, bir
eksikliye, bir tehlikeliye, bir eksikliye yaklaşır gibi değil, bir insana, bir değere yaklaşır gibi
yaklaşılmalıdır. Bağımlıya yaşatılması gereken ilk yaklaşım onun bağımlılığını öne çıkaran bir
yaklaşım değil, geri plana iten bir yaklaşım olmalıdır. Onun kötü alışkanlıklarını, toplumdan
soyutlanmışlığını, itilmişliğini öne çıkaran, bu özelliklerle konuşmaya başlayan bir sosyal
çalışmacı gereksinim sahibiyle sağlıklı bir iletişimi kurmuş olamaz. Yenik başlar onunla
görüşmelere… İnsan değerleri öne çıkarılarak kurulacak bir ilişki başarılı ve etkili bir sosyal
çalışma uygulamasını kolaylaştıracaktır.
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Sosyal çalışmacının insan değerini ortaya çıkartarak bağımlıyla iletişim kurması özel bir
teknik gerektirecektir. Yöntemin daha altında bir ayrıntıdır teknik. Kişinin becerisiyle ve
deneyimiyle de ilgilidir. Teknikleri iyi kullanmayı bilen bir sosyal çalışmacı seçtiği yöntemi
başarıyla yürütecektir.
Bu tekniklerden biri şu olamaz mı? Suçlamalara boğarız çocuklarımızı, bir hatasını
gördüklerimizi. Bize göre yanlışlıklar yapanları… Onların olumluluklarını öne çıkarmayı hiç
düşünmeyiz. Kendimize bakalım bir saniye. Olumluluklarımızın dillendirilmesini istemez miyiz?
İnsanoğlu sorunu görmek ve dillendirmekte kendini okşayıcıdır; yaptığını önemli görür. Hatta
sorun gördü, yanlışlık gördü ve dillendirdi diye kendisini beğenir; sever. Oysa sosyal çalışmacı
sorunu çözmek amaçlı görmenin ve belirlemenin ötesinde “kişiyi eleştirmeyi” konuşma tekniği
olarak benimsemeyen insandır. Olumlu noktalara odaklanan insandır. Bunun güçvericilik diye
meslekte de yeri vardır. Çalışma yöntemlerimizi kullanırken önemli bir tekniktir
güçvericilik… Üstelik örneğin madde kullanarak zaten kendini suçlayan birine hata yapmışsın
demek kadar büyük hata ne olabilir, hiç düşünüyor muyuz? Zaten topluma girmekte zorlanan,
davranışlarını uyumlandırmada sıkıntı yaşayan birinin olumluluklarını öne çıkartmak önemli bir
konuşma tekniğidir.
Bütün bu temel ilkelere uygun olarak düzenlenecek bir müzikle tedaviden çok iyi
sonuçlar alınacağına inanmalıyız. Bunun için, bireyle çalışmada da, grupla çalışmada da müzik
araç olarak kullanılabilir. Bağımlılığın uzaklaştırılma ve yeni bir ortam yaratma aşamalarında
sosyal hastalar, yeteneklerine uygunsa, Türk halk müziği ya da Türk sanat müziği korolarına
yönlendirilebilir. Korolara düzenli katılmaları konusunda mesleki yöntemleriyle sosyal
çalışmacılar bağımlıların oldukça uzun süre yanında olmalıdır. Çünkü her türlü çalışmada olduğu
gibi sosyal tedavide de başarı süreklilikte gizlidir.
Bağımlılarla müzikle tedavi alanına yakınlık duyan sosyal çalışmacılar kişilik olarak
müzikle ilgilenmeyi seçenler ve bir müzik aleti çalanlar arasından çıkabilir.
Bağımlıyı çalışılan modeller içinde tutmak zaten hedeftir ve buna çaba harcanmalıdır.
Ancak hiçbir zaman bu çalışmada yer almak istemeyen bir bağımlıyı ikna çabaları da sonuç
vermediyse otorite yoluyla grupta tutmaya çalışmak önerilmez. Çünkü değişme ve düzelme
kararını kendisinin vermesi esastır. Kendisi henüz o noktaya gelmediyse sosyal çalışmacının
yapacağı iş ona kuru ısrarda bulunmak değil, onu değişme noktasına getirecek taktikleri, teknikleri,
örnekleri; örneğin, güdüleme ve özendirme gibi teknikleri kullanmaktır. Onu etkileyecek kişilerle,
gruplarla, varsa ve görüşmek uygunsa ailesiyle bağlantı kurarak çalışmaktır.

13.6. Mesleklere Göre İletişim Modelleri
Psikologların ve ruh hekimlerinin başvuranlarıyla görüşmelerinde kendilerine özgü,
anlamlı kalıpsal yaklaşımları vardır ve bunlar doğru olabilir. Bu benim tartışacağım konu
değildir. Örneğin psikoanalistlerin başvuranı özel bir divana uzatarak (psikoanalitik divan =
psychoanalytische Couch, İng.), ayakucuna değil başucuna oturmalarının, danışanın içine
yoğunlaşabilmesi, çocukluklarına dönebilmesi için önemli olabilir. Ya da ruh hekimlerinin,
psikologların karşılıklı oturarak göz bağlantısı kuracak biçimde yüzyüze oturmaları onların
meslekî ritüelleri olarak doğru olabilir. Bu tür yapay ortamlar yaratılması o meslekler için
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gerekli, anlamlı, hatta zorunlu olabilir.
Oysa sosyal çalışmacılar meslekî başarı için yapay değil doğal ortam ve iletişimlere
muhtaçtırlar. Gerek kapalı ortamlarda gerek açık ortamlarda etkili çalışma yapabilirler. Klinik
ortam başkadır, açık ortam başkadır. Kapalı ortam çalışması ile açık ortam çalışmasında
insanlarla kurulacak iletişim modeli birbirinden farklı olabilir. Ancak, önemli olan, sosyal
çalışmacı için her iki ortam da yapay değil doğal olmalıdır.
Sosyal çalışmacılar psikologların kitaplarından okuyup onlar yapıyor ve biz de klinik
sosyal çalışma yapıyoruz diye başvuranla yapay görüşme ortamları yaratırlarsa yanılırlar.
Çünkü sosyal çalışmacıların tedavi hedefleri farklıdır. Topluma kazandırma hedefleri farklıdır.
Onların konusu psikoanalistler gibi başvuranın içdünyasını öğrenmek değil, onun dış dünya ile
doğal ve sağlıklı iletişim kurup kuramadıklarını öğrenmek, görerek saptamaktır. Bunun da
yolu onlarla doğal ve rahat iletişim kurmaktır. Onlara gülmektir. Onlarla şakalaşmaktır. Onları
bir yakınları gibi dinlemektir. Gerektiğinde onların omuzuna el koymaktır. (Kuşkusuz cinsiyet
ve kültür farkını gözeterek!).
Bu deyiş başvuranla laubali olmanın kapısını açmak demek değildir. Laubali olmak hiç
değildir. Düzeyli meslekî iletişimi kurmanın yolu başvurana soğuk durmak, bize sen diyen bir
kültürdeki insana siz demek, daha yakın iletişime özlemli bir sorunluya beyefendi soğukluğunda
yaklaşmak meslek ciddiyeti değildir, iletişim yanlışlığıdır.
Yanınıza kendi kültürel konumunun içtenliğiyle sen diyerek gelen bir başvurana siz demek
ona anlamadığı ve anlamak istemeyeceği bir uyarı yapmaktır ve sorun yaratacaktır. Kendisini
de açık sözlerle size siz demesi için uyaramayacağınıza ve bu da yanlış olacağına göre ona onun
diliyle, yapay olmayan, içten bir dille seslenmek en iyisidir.
Yapay alınan bilgilerin (ezber yoluyla), alınan yapay bilgilerin (kültürümüze uymayan
yabancı bilgilerin) taşıyıcısı olmak uygulamada başarı da sağlamaz yapanı da meslek
çalışmalarında başarıya da götürmeyecektir.
Bilimsel kitaplardan alınan bilgilerin hepsi sosyal çalışmaya, sosyal çalışmacı başvuran
etkileşimine ve hele hele iletişimine uymayacaktır. Görüldüğü gibi onların ezber yoluyla
alınması sosyal çalışmacının uygulama başarısını gölgeleyebilir.
Örnek olsun: Bir ruh hekimi hastasıyla, bir psikoterapist başvuranıyla çay içmesi o
mesleklerin kurallarına uygun olmayabilir. Ancak bir sosyal çalışmacı görüşmeye başlamadan
önce ya da görüşürken bir hükümlüyle, bir ruh hastasıyla, bir depresifle, bir davranış bozukluğu
yaşayanla özellikle belki de çay içmesi iyi olacaktır.
Örneğin bir yargıcın bir sanığa haklısın demesi yanlış olabilir. Bir sosyal çalışmacının
kendisini dinlerken yeri gelince, bir ara aşamanın konuşulması sırasında bir katile haklısın
demesi çok önemli bir başlangıcın anahtarı olabilir. Arkasından ama gelecek bir haklısın sözü
kendisiyle konuşulan bir sanığın, davranış bozukluğu yaşayanın, bir madde bağımlısının ve
bunlar gibi başka başvuranların görüşme sırasında çözülmelerini, ürkeklik ve gerginliklerinin
ortadan kalkmasını ve dillerinin ve davranışlarının çözülmesini sağlayabilir. Şiddetli herhangibir
tepkiyle özyaşamını karartmış bir bağımlı için ilk gereksinim anlaşılmak, okşanmak ve
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desteklenmektir. Ondan sonra kendisine yanlışları çok özenli bir yolla, konu senleştirilmeden,
kişileştirilmeden aktarılabilecektir.
Sosyal çalışmacı başvuranının durumuna, kültürüne, içinde bulunduğu ruh durumuna
göre iletişim yollarını seçecek ve geliştirecektir. Bir ruh hekimi için anlamlı olan “soğuk durmak”
sosyal çalışmacının başvuranla sağlıklı iletişimini ketleyebilir. Bu noktada sosyal çalışmacılar ve
sosyal çalışma disiplini başvuranla iletişim konusunda kendi yaklaşımlarını, ilkelerini ve
modellerini özenle geliştirmelidirler.
İnsan sıcaklığını sosyal çalışmanın içine koymak bu mesleğin özelliğine de niteliğine
de uygundur. Suçlu da olsa, tükenmiş de olsa, bağımlı da olsa ona herşeyden önce insanca
yaklaşılmalıdır. Meslekî uzaklık ilkesiyle yaklaşmak ona yaklaşamamak ve dolayısıyla bağ
kuramamak sonucunu doğurabilir. Ona bir bardak çay uzatmak, kahve vermek, onunla kısa bir
süre televizyon izlemek gibi insanca dostça birşeyler yapmak yakınlaşmayı sağlamak açısından
önemli olabilir.
Hatta onunla ilk karşılaşmada açık havada iseniz bir yere oturmak, bir bardak çay içmek,
kapalı yerdeyseniz, bir içecek ikramında bulunmak, hatta ortam varsa televizyonda onun
ilgisini çekecek bir çocuk programı açarak yakınlaşmaya başlamak çok kolaylaştırıcı olabilir.
Genç de olsa kendisinin ciddiye alındığı algısı yaratılmalıdır. Ergin yaştakilerin büyük
gereksinimidir bu. Onlara çocukmuşlar gibi davranılmamalıdır sağlıklı iletişimi gerçekleştirmek
için.
İlk karşılaşmada ailesi, yakınları, öğretmeni vb. hakkında soru ile başlamak ya da o
anda başlamamak, sadece hoşbeş etmek sosyal çalışmacının karar vereceği duyarlı bir karar
noktasıdır. Riskli ve itici de olabilir, gerekli de olabilir. Bunun kararını o gencin durumuna,
yapısına, ortama bakarak karar vermelidir sosyal çalışmacı. Sosyal çalışmacının yanına
geldiğinde bağımlı çocuk ya da genç çocuk yerine konmamanın yanında bir de
ötekileştirilmemelidir. Yargılanmamalı, Konuşup anlamadan genç hakkında yargı söylemlerinde
bulunulmamalıdır. Sosyal çalışmacının karşısındaki çocuk ya da genç ya da bir başka başvuran
diğer herkes gibi insan olduğunu, ayrıştırılmadığını, ötekileştiren bakışlara maruz kalmadığını,
kendisine tepeden ya da büyük büyük bakılmadığını görüp duyumsayarak rahatlamalıdır. Sosyal
çalışmacıya yaklaşma sırasında yaşadığı stresi azaltacak ortamı yaratacak kişi sosyal
çalışmacıdır. Stres içindeki kişi ne rahatlayabilir, ne konuşabilir, ne anlatabilir. Ve ne de güven
duyabilir karşısındakine. Sosyal çalışmacının ilk buluşmada kendisine koyması gereken hedef
başvuranın güvenini kazanmaktır. Bunun için konuşamayacağı anlarda sabırla beklemek, o
anda istendik yanıtlar vermese de sabırlar dinlemek gerekmektedir. İletişimin ilkelerinden biridir
bu.
Şunu da temel bir ilke olarak kaydetmeliyiz. Her sosyal alanda her başvuran
karşısındakine güvenmek ister. Madde bağımlılığında bu daha da önem kazanır. Bağımlı
kendisiyle çalışan ve kendisiyle çalışacağı sosyal çalışmacıya sınırsız güven duymak ister. Yoksa
açılamaz. Onun güven duyacağı özne olabilmelidir sosyal çalışmacı. Başvuranın güveninin
kazanabilmelidir. Bunun için de ona karşı içtenlikli ve ardniyetsiz olabilmelidir. Sosyal
çalışmacı başvuranını meslekî iletişim kurabilecek ve değiştirmeye yöneltebilmeye yetecek bir
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eşduyum (empati) kurabilecek denli sevebilmelidir. Katıksız güvensiz sağlıklı iletişim
kurulamaz. İletişimin kurulamadığı bir sosyal tedavi ve sosyal rehabilitasyon da yapılamaz.
Kuşkusuz sosyal çalışmacının kendisine yönelik bu duyarlıklı yaklaşımı kendisinin o an
için, kendisini alıp götürmek isteyen polis, kendisine kötü davranan aile ya da kendisini
bağımlılığa alıştıran arkadaşlar karşısında korunup savunulacağı duygusunu kazandırmalıdır.
Ancak her türlü hatasının hoşgörülmeyeceği, yanlış davranış ve tepkilerinin bizzat sosyal
çalışmacı tarafından hoş karşılanamayacağı imgesini de mutlaka vermelidir. Bağımlı öncesi, sırası
durumundaki çocuk ya da genç sosyal çalışmacıyı ciddiye alarak güvenmelidir. Bunu yaratacak da
konuşma, söylem ve tavırlarıyla sosyal çalışmacı olacaktır. Tek sorumlu kendisidir. Bu noktada
kendisine yardımcı olacak, yolgösterecek olanlar meslek bilgileri, deneyimi ve insan haklarını
içselleştirmişliği, sabrı, anlayışlı görünümü, sükûneti, iletişim yeteneği ve genel olarak meslek
becerisi ve benzeri konulardaki deneyimidir.
Sosyal çalışmacının elinde tüm bu süreçlerde kullanacağı birkaç alet vardır. Bunlara yerine
göre yöntem de teknik de diyebilirsiniz. Tekbaşına ele alıp değerlendirirseniz yöntem, bir
yöntem içinde kullanıyorsanız o yönteme uygun bir teknik olarak görebilirsiniz. Bunlar;
-

Destekleme,

-

Yolgösterme,

-

Güçvericilik,

-

Savunuculuk gibi roller olabilir.

Destekleme, bireyde geliştirmeye çalışacağımız tüm silahlarla sorunuyla kendisinin
başaçıkmasını sağlama yönünde desteklemedir.
Yolgösterme, bir aşamada ne yapacağını bilememe çaresizliği içindeki bireyin çıkış
yolunu bulmasına yardımcı olmaktır.
Güçvericilik, onun bu ağır sorunu aşabilecek güçte ve donanımda olduğu duygusunu
kazandırmaktır.
Savunuculuk, yaşadığı ağır ruhsal ve sosyal çökkünlük, yıkkınlık, çaresizlik içindeyken
dış çevre tarafından horlanıp suçlanması, damgalanması, aşağılanması karşısında tüm böyle
davrananlara karşı o sorunlu bireyi o zor anlarında savunmaktır. Bu savunma sadece bireylere,
ailesine, eski arkadaşlarına karşı değil kurum ve kuruluşlara karşı da yapılacaktır. Gereğinde
polise karşı onun içeri alınmasına, soyutlanmasına, yasalar çerçevesinde karşı çıkmaktır.
Gerektiğinde yargıç bakışlarına karşı raporlarla durumunu açıklamaktır. Gerektiğinde atıldığı
işyerinin yetkililerine karşı işten atılanın yanında olmaktır. Hastaneden anlamsız yere
çıkarılanın yanında, çıkmaya zorlayanın karşısında yeralmaktır.
Bu roller kişide savunulmuşluk, sahip çıkılmışlık duygusunu uyandıracağı gibi, ki
sosyal bakımdan zayıf ve güçsüz bir insanın bunlara gereksinimi çok büyüktür, onun
özgüvenini arttırır, sorunlarla başaçıkma duygusunu güçlendirir. Sosyal çalışmacının temelde
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yapması gereken başvuranı, bireyi sosyal sorunlarından bizzat kurtarıp uzaklaştırmak demek
değil, tersine bireyde kendisine zarar veren madde bağımlılığı gibi sorunlarla başaçıkma
gücünü kazandırmaktır. Sorundan uzaklaşma, o sorunun dışına çıkabilme gücü başaçıkma
yetisinin kazandırılmasıyla zaten bireyin kendisi tarafından yaratılacaktır.
Başaçıkma gücünün kazandırılması için özgüven duygusunun geliştirilmesi gerekir.
Arkasında kendisine destek olan birilerinin, hiçkimse yoksa sosyal çalışmacının olduğu
duygusunun yaratılması gerekir. Bunun bir başka ifadesi kendisine sahip çıkıldığı duygusunun
verilmesi gerekir. Sahiplik, özgüven, destekleme çalışmaları başaçıkma gücünü arttıran
tekniklerdir. Bu teknikler kendisini sahipsiz, yalnız, desteksiz duyumsayan – ve kişi kalmış - kişiyi
bireyleştirme çabalarına işaret eder. Terkedilmiş, suçluluk duygusu içindeki kişide aidiyet
duygusu kazandırır. Bu duygu da onun gücünü arttırır, başaçıkma iradesini güçlendirir.
Sosyal çalışmacı çalıştığı başvuranının durumuna ve konumuna göre iletişim kuracaktır.
Örneğin, bağımlı olduğunu bilip yadsıyan ya bunu görmek istemeyen insana tartışarak bağımlı
olduğuna inandırmak yerine bu tür konuşmalarda sadece dinleyip, daha sonra bir görüşmede
bağımlılıktan ötürü gördüğü zararları somut olarak kendisine gösterip inandırma yolunu seçebilir.
Bunun için öğüt verir gibi değil, demonstratif, anlaşılır ve benimsenir bir dil kullanmalıdır.
Bu tür inandırıcı görüşme için de kendisiyle uzun bir süre sürekli ilişki kurulmalı ve bu
ilişki korunmalıdır. Haftada bir kısa süreli yapılan görüşmelerle inandırıcılık olmaz ve bu
durum sosyal çalışmacıyı isteristemez kısa sürede çok şey söyleyebilmek adına daha çok
öğütvericiliğe iter ki bu kendisini doğru sonuca ulaştırmayacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Hizmet modeli geliştirmek kolay değildir. Çok iyi bir okuma ve kavrama,
bunun yanısıra düzenli ve planlı uygulamalar yapılması gerekmektedir. Bu noktaya gelebilmek
için öncelikli olarak, yani, daha önceden, neler yapılması gerekir?
2)
Hizmet modeli oluşturmak için sorunu iyice kavradınız mı? Sonunun mağdurlarını
iyi tanıyor musunuz? Mağdurların sosyal çalışmacıdan neler beklediklerini doğru olarak
düşünebiliyor musunuz?
3)
Müzikle tedavi konusunda sosyal çalışmanın sizce yapabileceği birşeyler olabilir
mi? Var mı? Ne dersiniz?
4)
Sosyal çalışma bağımlılara ve bağımlılık riski altında olan kesimlere hizmet
üretirken ne tür modeller geliştirmelidir; geliştirebilir? Düşününüz. Nasıl bir hizmet modeli
düşünebilirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal çalışmanın bağımlılara tedavi, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerini verirken bunu
bir model altında vermesi gerektiğini ve ancak böyle iyi ve etkili bir hizmet verebileceğini
öğrendik. Modeller konusunda bilgi sahibi olduk. Bağımlılarla çalışmak için bu kitapta sosyal
çalışma mesleği için yeni bir hzmet modeli olarak müzikle tedavi önerilmiştir. Buna müzikle
sosyal tedavi de diyebiliriz. Hem bu model, ham başka modeller nasıl geliştirilir, neler
yapılmalıdır; bunları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Bağımlılık konusunda bir model ortaya çıkarmayı düşünmeden önce model
çıkarılması düşünülen konu ile ilgili olarak tüm …………… toplanmalıdır.
a) aile ile ilgili bilgiler
b) önbilgiler
c) kitap bilgileri
d) uygulama bilgileri
2) Bağımlılık konusunda çalışırken sosyal çalışma için en öne çıkan bilgi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Üzerine çalışılacak grubun yaş durumu
b) Zararlı maddeyi satanların kökenleri
c) Mahalledeki aile ilişkileri
d) Devletin aldığı önlemler
3) Bağımlının tedavisinde en öne çıkan ilk üç meslek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Psikiyatrist, psikolog ve polis.
b) Psikoterapist, eğitimci, öğretmen.
c) Psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı.
d) Yargıç, savcı ve polis.
4) Sosyal çalışmacı bir bağımlıyla ya da bağımlı grubuyla çalışmaya başlamadan önce;
a) sosyal tedavi, rehabilitasyon ve bakım planı hazırlamalıdır.
b) bağımlı aileleriyle görüşmelidir.
c) onların yakın arkadaşlarıyla tanışmalıdır.
d) hastanede çalışan bir psikiyatrist ve psikologla görüşmelidir.
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5) Bağımlının bağımlılıktan kurtulması için sosyal çalışmacının hazırlayacağı en genel
ve bütüncül çalışma planına ne ad verilir?
a) Tedavi planı
b) Müdahale planı.
c) Bağımlılıktan kurtarma planı.
d) Eylem planı.
6) Bir bağımlıyla çalışmak için önceden hazırlanan tedavi programı hangi çalışmaya
dayanarak yapılabilir?
a) Müdahale planına
b) Büroda yapılan kuramsal çalışmaya
c) Çalışma arkadaşlarıyla yapılan görüşmelere
d) Bağımlının ailesiyle yapılacak görüşmeye
7) Sosyal çalışmacı kişinin maddeye neden bağımlı hale geldiğinin nedenlerini ararken
bu nedenlerin arasında en geri planda kalanı aşağıdakileren hangisi olabilir?
a) Kültürel nedenler
b) Ailesel nedenler
c) Sosyal nedenler
d) Kişisel nedenler
8) Bu kitabınızda okuduğunuz ve güncel gazete ve haber bilgilerinin de ortaklaşa
yazdığı Türkiye’hem Doğusunda hem Batısında uyuşturucu kullanma yaşı hangi yaşa
düşmüştür?
a)

5

b)

11

c)

17

d) 21
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9) Verilecek hizmetin hangi meslekten, hangi becerilere sahip kaç personelle, hangi
araçlarla, hangi yöntemlerle kaç zaman içinde yürütülüp verimli ve hedefe uygun olarak
tamamlanacağı sorusunun toplu ve uyumlu yanıtının bulunması demek olan şey aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
a) Strateji
b) Planlama
c) Hizmet modeli
d) Program
10) Klinik çalışmalar yapay ortamlar gerektirirken, sosyal çalışmanın klinik çalışmaları
dışındaki çalışmalarında ortam olabildiğince doğal olmalıdır. Bu sosyal çalışma mesleğinin
gerektirdiği bir özelliktir. Bu düşünce doğru mudur, yanlış mı?
a) Doğru. Örneğin sokak sosyal çalışması öncelikle doğal ortamlarda yapılır.
b) Doğru değil. Asıl yapay olmaması gereken ortam klinik ortamdır.

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) c, 4) a, 5) b, 6) a, 7) d, 8) b, 9) c, 10) a
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14. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sonuca geldik. Kitap çerçevesinde öğrenmeyi bu bölümle tamamlıyoruz.
Sonuç bilgilerinden sonra, bağımlılıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar, birkaç başarılı bırakma
örnekleri, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu
açıklaması, kurtulmuş bir bağımlı ile röportaj ve birkaç somut öneriden sonra kısa bir
değerlendirme yaparak bu dersle ilgili bilgilenmemizi tamamlıyoruz. Sizleri, hem bu bölüme
kadar kitabı okuduğunuz ve iyi çalıştığınız için kutluyor, teşekkür ediyor ve hem de bir dönem
boyunca süren öğrenme enerjilerinizin bu son noktasında son bir sabır ve ilgi ile son bölümü
okumaya davet ediyoruz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sonuç bölümünü okumadan önce sonuç hakkında siz ne düşünürsünüz?

2)
Kimi bilgilerimizin aslında yanlış olduğunu birkaç örnekle görecek ve bilgi
olarak kendinizi yenilemeniz gerektiğini düşüneceksiniz. Sizin de bu bölümde yeralan ve
aslında yanlış biliyormuşum dediğiniz konular var mı?
3)
Birkaç başarılı bırakma örneğini okuyunca bağımlılığı bırakma noktasında
bağımlıları ikna edebilmenin daha kolaylaşacağını düşünebilir misiniz?
4)
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden Uyuşturucu Açıklaması size ne
kazandırdı? Arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız.
5)
Siz bağımlılıktan kurtulabilmenin kolaylaştırılabilmesi için farklı birşeyler
önerebilir misiniz? Düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Bağımlılıkla ilgili
doğru bilinen
yanlışlar

Her insanın bildiğini
düşündüğü birçok bilgi
aslında yanlış olabilir.
Bunların yanlışlığını ve
doğrularını bilmek insanı
aydın kılar.

Başarılı bırakma örnekleri

Madde bağımlılığından
iradeleriyle ve tedaviyle
kurtulanları bilmek insanı
umutlu kılar.

İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel
Müdürlüğünden
Uyuşturucu
Açıklaması

Bağımlılık konusunda
devletin resmî bilgilerini
bilmek insanı aydın ve
güvenli kılar.

Bunun sağlanması, tüm kitabı
bitirdikten sonra, hiçbir sınav ve
not kaygısı gütmeden birkaç saat
verip kitabı baştan sona tekrar
gözden geçirmektir. Bu hem
zevklidir hem de tüm bilgileriniz
arasında bütünlüğün
sağlanmasına, unuttuğunuz kimi
bilgileri anımsamanıza ve
kalıcılaştırmanıza yardımcı olur.

Tüm kitabı okuduktan sonra
yeni öneriler yapabilmek
olayı kavramışlığını
gösterdiği için insanı hem
aydın hem yaratıcı kılar.

Bu çalışmayı sınavlarınız
bittikten sonra yaparsanız daha
stressiz ve kalıcı geniş bir bilgi
dağarcığına sahip olursunuz.
Final sınavından önce
yaparsanız bir taşla iki kuş
vurmuş olursunuz.

Kitabın sonunda
yapılabilecek birkaç somut
öneri

Kitabın son bölümünde
sağlanabilecek kazanım hem
kapsamlı, hem kalıcı, hem de
uygulamaya açık bir kazanımdır.
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Anahtar Kavramlar
•

Madde bağımlılığından kurtulma örnekleri

•

Madde kullanımını bırakma örnekleri

•

İçişleri Bakanlığı ve Uyuşturucu Bağımlılığı
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Giriş
Sevgili öğrenciler. Geldik kitabın ve dönemin sonuna. Bu güne kadar, bu kitabı her
hafta düzenli okumakla çok şey kazandınız. Okumaya sevginiz arttı. Bir kitabı bitirdiğiniz
için özgüveniniz arttı. Bilgi sahibi olmak sizi mutlu kıldı. Ezber yapmayıp, algılayarak öğrenmeyi
denediğiniz ve başardığınız için beyin kapasiteniz arttı, düşünme beceriniz gelişti, merak
duygunuz harekete geçti; sonuçta kendinizi daha çok sevmeye başladınız. Bir kitabı bitirmek, bir
dünyayı bitirmektir ve yeni bir dünyaya hevesle hazırlık yapmaktır. Bir kitabı bitirmek
gelişmektir. Siz bu duyguyu yaşıyorsunuz şimdi. Ne mutlu size!
Elbette bir kitap bitirmek kolay değildir. Hele, anlayarak öğrenerek bitirmek hiç kolay
değildir. Siz bunu başardınız. Yoruldunuz ve bu normaldir. Son bir çabayla ve zevkle
okuyacağınız bu son bölümde, bu ana kadar okuduklarınızın toplamı ve özeti olan bilgiler
bulacak; bu bölümü de bitirdiğinizde siz de bu konu üzerinde yeni öneriler geliştireceksiniz.
Mezun olduktan sonra da, bu alana girenler için söylüyorum, kendinizi yetkin bulmanın hazzını
asıl o zaman tadarak kitabın tamamını okuduğunuz için şükredeceksiniz.
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14.1. Sonuç
Ne yapılmalıdır başlığı altında söyledik. Üç temel kavram bir işin başarıyla tamamlanması
için temeldir: Takım çalışması, kararlılık, kesintisizlik…
Madde bağımlılığı konusunda çalışılması gereken bireyler, gruplar, aileler, topluluklar
sosyal çalışmanın zaten çalışma nesneleri olan ögelerdir. Sosyal çalışmanın bu ögelerle ilgili
yaklaşımları ve çalışma yöntemleri eskidir. Belki biraz değişerek, belki yenilenerek madde
bağımlılığında hedef olan toplum içindeki bu noktalara meslekî hizmet kesintisiz
ulaştırılmalıdır.
Sosyal tedavi ağırlıklı bu hizmeti yapanlar madde bağımlılığı konusunda temel bilgilere
sahip olmak için ya acilen kendilerini yetiştirmeli ya da konu ile ilgili bir kursa gitmelidir. Özel
bir eğitim alınmadan, genel meslekî bilgilerle madde bağımlılarının sosyal tedavileri kolay
olmayacaktır.
Önce, konu ile ilgili ne çok iyimser olunmalı, ne de umutsuz ve önyargılı olunmalıdır.
İstanbul Özel Balıklı Rum Hastanesi psikiyatri uzmanı Dr. Özkan Pektaş, tedavi koşullarının
yerine getirilmesi durumunda uyuşturucudan kurtularak normal yaşama dönmenin olanaklı
olduğunu belirtmiştir (Hürriyet, 2004). Ancak yapılan bu tedavinin her hasta için yüzde yüz
başarı sağlamadığı da kendisinin verdiği rakamlardan anlaşılmaktadır: Dr. Pektaş, “Hastanemize
yılda ortalama 1400 kişi başvuruyor. Bunların yüzde 40'ı yani 560'ı bir daha madde
kullanmayı denemiyor’’ dedi (agy).
Ancak, daha da kötü olan, uyuşturucu kullananların tedaviye başlama istemlerinin oranı
bütünün içinde çok küçük. Bunu rakamlar gösteriyor. Bağımlıların ortalama % 1 - % 1,5’u
tedaviye kendi istemleriyle başvuruyor ve başlıyorlar. Tedaviye kendi istekleriyle başlayan %
1,5’tan ortalama yarısı (%50) tedaviden başarıyla çıkabiliyor (agy).
Anadolu’da AMATEM ve ÇEMATEM’lerin bulunmadığı illerde acil bir biçimde
AMATEM ve ÇEMATEM’ler açılmalıdır. Çünkü, bağımlılık, herkes tarafından dile getirilmese
de, Anadolu’da, resmi kayıtların çok üzerinde bir yaygınlığa sahiptir. Özel girişim Istanbul başta
olmak üzere büyük kentlerdedir. Anadolu’da gelir sağlayamayacağından gitmemektedir.
Yaptığımız incelemeye göre Gaziantep dışında STÖ’nin ulaştığı başka il, il yoktur (Oya
Bahadır Yüksel Özel Eğitim Okulu ve Özel Eğitim Hizmetleri Merkezi. Bkz. 4.1.3.). Bu
nedenlerle, hem maliyetinin daha ucuz olması bakımından, hem de Almanya gibi ayaklı tedavi
merkezlerinin yaygınlaşabilirliği açısından AMATEM ve ÇEMATEM’lerin bulunmadığı illerde
valilikler tarafından il sağlık müdürlüklerinin kadro desteğiyle valilikler çatısı altında ayaklı
tedavi merkezleri kurulabilir. Buralara Sağlık Bakanlığı ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından hekim, psikolog ve sosyal çalışmacı kadro destekleri sağlanabilir.
Buralarda başarılı çalışmalara imza atılabilir. Yetr ki yerele uygun yeni tedavi modelleri
geliştirilebilsin. Tıbbi tedavi her yerde aynı olabilir, ancak, psikoloji ve sosyal çalışma
disiplinlerinin yerele uygun esnek farklı tedavi modelleri olabilir; olmalıdır.
Madde kullanımı riski altında olanlar ya da bağımlılarıyla ilgili olarak tıbbi sağlığı
bozulmuş ya da bozulma yolunda görünen olgular dışında psikiyatrik müdahale düşünülmemelidir.
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Çünkü psikiyatrik boyuta gelmeden önceki uzun bir evrede sosyal müdahalenin sorunu daha
başlangıcında ya da başlangıç öncesinde çözebileceği bir sorundur bu. Bu bir sosyal ve
toplumsal hastalıktır. Bu saptama şundan önemlidir. Dolayısıyla sosyal ve toplumsal
müdahalelerle çözülebilir ve çözülmelidir. Sosyal müdahaleyle çözülebilecek bir sorun
psikiyatrik müdahaleyle çözülmeye kalkılırsa yanlış tanı ve yanlış uygulama yapılmış olur. Bu
hastalığın, her aşamaya değil, “uygun aşamasına” dikkat çekerek söylüyorum, doğru tedavi
sosyal tedavi olabilir. Uygun aşamanın hangisi olduğuna psikiyatr, psikolog ve sosyal çalışmacı
birlikte karar vermelidirler. Çünkü bu tedavi elemanlarından herbiri kendi alanına giren tedavi
aşamasını en iyi tanıyacak ve zamanına karar verecek olandır.
Sosyal çalışmanın tüm sosyal tedavi ve sosyal rehabilitasyon çalışmalarından sonuç
alamadığı ya da alamayacağını düşündüğü durumda ya da bu sürece girmeden fizyolojik aşamaya
gelmiş madde bağımlıları için psikiyatristler doğal olarak devreye girecektir. Uygun olgular için
önce sosyal çalışmalar, sonra psikiyatri dersek psikiyatristlerin tanı çalışmalarından sonraki
tedavi ve uygulama iş yükleri de hafifletilmiş olacaktır ki bu en fazla başvuranın; psikiyatrın
terminolojisinde, hastanın tedavisi açısından çok önemlidir. Ayrıca, ilaç tedavisi psikolojik
tedavi ile birlikte, psikolog desteği ile birlikte yürütülürse başarı daha kolay sağlanabilir.
Sadece ilaç ve tıbbi tedavinin bağımlılıktan kurtulmada çözüm olmadığı gerçeğinde
herhalde psikiyatrlar da buluşacaklardır. AMATEM’ler hakkında söylenen kimi olumsuzluklar
da kendi kurtulma iradelerini ortaya koyanların açtığı kendine yardım örgütlenmelerinde
sözkonusu olabilir ancak tıbbi müdahalenin gerekli olduğu durumlarda AMATEM’lerin
gerekliliği de herhalde herkesin birleşeceği bir gerçektir. Ayrıca AMATEM’lerde sadece tıbbi
değil psikolojik ve sosyal tedavi da yapılmaktadır, yapılmalıdır. Yani üçlü tedavi
merkezleridir AMATEM’ler. Çünkü bu her üç tedavi yöntemi yerine göre birbirini destekleyen
çalışmalardır. Ankara Numune Hastanesine ait AMATEM’de uzun yıllar görev yapan
meslektaşım sosyal çalışmacı Ercan Mutlu’dan aldığım bilgiye göre bağımlı hastasına ortalama
bir hafta detoks yapılmakta, bunu 2-3 hafta psikososyal tedavi izlemekte, ardından altı ay kadar
sosyal uyum çalışmaları devreye girmektedir.
Bu sürecin başında hekim ilk yatışı vermekte, sonra hasta sosyal çalışmacıya
gelmektedir. Hastanın sosyal tedavi çerçevesinde form doldurur, raporunu yazmaya başlar.
Kişisel ve aile bilgileriyle birlikte başvuranın öyküsünü alır (tıpta buna anamnez denir), raporlar;
daha önce tedavi alıp almadığını kayda alır.
Sosyal çalışmada anamnezin karşılığı sosyal öyküdür. Başvuranın, sorun sahibinin
sosyal çalışma çerçevesinde başlayacak tüm çalışmaların hiçbiri başlamadan önce alınacak
sosyal bilgileridir. Kimlik bilgilerinden sonra, ailesi, sosyal çevresi üzerine bilgiler.
Arkadaşları, ekonomik durumu, memleketi, mesleği, ne iş yaptığı, yaşadığı işsizlikleri,
hastalıklar, aile çatışmaları vb. gibi onun yaşamını etkileyebilecek sosyal bilgilerdir. Sosyal öykü
alınırken bu soruların belli bir sırası ve düzeni vardır. İyi bir sosyal öykü alımı sırasında sosyal
çalışmacı ile başvuran arasında karşılıklı güven ilişkisinin gelişmesi beklenir.
Bu nedenle, sosyal öykü ayaküstü alınmaz. Karşılıklı oturup, gözgöze görüşülerek
alınmalıdır. Sosyal öykü sırasında sosyal çalışmacı yumuşak bir görüntü vermeli, sert, otoriter,
çatık kaşlı, ilgisiz görünümlü olmamalıdır. Yumuşak ve güven veren bir ses tonuyla
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konuşmalıdır. Bunların yanısıra sosyal çalışmacının giyimi kuşamı da başvurana güven verecek
ve muhatabının yadırgamayacağı düzeyde olmalıdır.
Sosyal öykü alınmadan ne yapılacağına dair başvuran bilgilendirilmelidir. Bunun yararı
ya da önemi vurgulanmalıdır. Karşılıklı güvenin ilişkileri iyi tutacağı, tedavi demeyelim,
birlikte çalışmaları daha başarılı kılacağı belirtilmelidir.
Ayrıca, durumu, hastane kuralları, yapılacaklar ve olacaklar konularında sosyal
çalışmacı kendisini bilgilendirir. Tedavi programını anlatır. Huzursuzluğunu gidermeyi ve
hastane ortamında rahatlamasını sağlayıcı görüşmeler yapar. Yönlendiricilik görevini yerine
getirir, uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu görüşmeler hastanın yakınlarına ulaşmak gerekiyorsa
onu da kapsamaktadır. Aile yakınlarını bilgilendirir. Acil sosyal çalışma müdahalesine gerek
olup olmadığı konusunda karar verir.
Sürekli görevleri arasında danışmanlık yapma da vardır. AMATEM’e ya da hastaneye
gelen hastanın fiziksel durumu da sosyal çalışmacıyı ilgilendirir. Üstübaşı yoksa düzenlemeye,
telefonunu yanında getirmemiş, yakınlarına ulaşamıyorsa sorunu gidermeye çalışır. Tedaviyi
reddedenlerle güdüleme ve ikna çalışmaları yapar.
Demek ki tıbbi, psikolojik ve sosyal çalışmalar AMATEM’lerde bütünleşmektedir.
Ancak, bu noktada dikkat edilmelidir ki, okul çevrelerinde, gençlik merkezi
çevrelerinde dolaşan madde satıcıları AMATEM çevrelerine de dadanabilirler. Çünkü oralarda
potansiyel müşteriler bulunmaktadır. Okul ve gençlik topluluklarının bulunduğu gençlik
merkezi, bar, diskotek gibi yerlerde önleme çalışmaları yapan polis AMATEM’lerin çevresinde
de dikkatli çalışmalar yapmalıdır. Bağımlılar arasındaki söylentilere göre herhangi bir yolla
AMATEM’e giren hem bağımlı hem satıcılar oralarda da satış yapmaya çalışmaktadırlar. Buna
olmaz öyle şey diye geçiştirmek yerine kapılardaki arama güvenliğinin dikkatinin
arttırılmasında yarar vardır. Bağımlılıktan kurtulmak istiyorum diyerek girerken yanlarında
getirecekleri maddeleri dağıtabilirler. Bunlara köstebek deniyor. Hatta bunlar kapı güvenliğini
tehdit de ederek AMATEM’lere girip çıkmalarını kolaylaştırabilirler. Belki de bu nedenle
kapıya güvenlikçi değil, polis görevlendirilmesi düşünülebilir. Bu, narkotik polis mi olur
bilemiyorum. Elbette, madde getirmeleri koşul değil, merkeze maddesiz girip, konuşmalarla
bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri caydırıcı, adreslerine çekici çalışmalar da yapabilirler.
Bunun için de polis değil sosyal çalışmacılar ve bunlarla birlikte tüm çalışanlar uyanık
olmalıdırlar.
Hatta, AMATEM’lerle bağ kurmuş bağımlılardan alınan bilgilere göre birçok yerde
sadece madde satmak için değil, meraktan da gönüllü olduğunu söyleyerek girenler olabiliyor.
Bu meraklı giriş, bağımlılıktan kurtulmalarına kapı aralarsa bu tür girişlerin zararı değil, yararı
olduğundan sözedilebilir. Ancak, kurtulmak isteyen gençleri ayartmak için girenlere karşı
özellikle dikkatli olunmalı, girememeleri için kalıcı önlemler alınmalıdır.
Bir ek bilgi daha. AMATEM’lerde vazgeçmek isteyenlerden doğal olarak idrar
istenmektedir. Özellikle Denetimli Serbestlik ya da ailelerinin zoruyla gelenler ve ama bırakmak
istemeyenler, ya da “temiz oldukları” konusunda ailelerinin gönülleri hoş olsun diye ne yapıp
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edip temiz birinin idrarını verebiliyorlar. Bunun için iki temiz (bağımlı olmayan)
arkadaşlarıyla AMATEM’e gidiyorlar ve bir anda onların idrarıyle kendi idrarlarını
değiştirebiliyorlar. Bir bağımlının belirttiğine göre AMATEM’lerde aynalı levabolarda idrar
verenlerin arkasında güvenlik durmaktadır. Buna karşın temiz idrar verilebilmektedir.
AMATEM yetkilileri de çocuğum esrar içiyor diye gelen ailelere raporlara bakıp çocuğunun
temiz olduğunu söyleyebilmektedirler. Bunlar ender olaylar olabilir. Ancak insan sağlığı
konusunda her zaman dikkatli olunmalıdır.
Gene AMATEM’lerle bali koklamak gibi daha ailt ve basit bir bağımlılıkla gelenlere
orada bulunan diğer bağımlılar, gençlik davranışları olarak, sen daha ne gördün ki gibisinden
takılabilip, esrar önerebiliyorlar. Ya da bonzaiden gelen birine, acemi ya da yeni, olarak
takılıyor ve “sen hele damardan gir, bak bonzai de neymiş” gibi konuşarak diğer maddelere
teşvik ediyorlar.
15-16 yaşında bali kokladıkları için ailelerinin getirdiği gençlerin AMATEM’lerde
esrarla tanıştırılma olasılığı korkunçtur.
Gençlik diliyle, bağımlılığın korkunçluğunu gösteren bir ifade de şudur: Genç bir kız:
Böyle bir zehir olamaz. Dehşet kafa yapıyor. Ve bu tür söylemlerle “zehir”e merak
arttırılmaktadır. Bu yollarla gençler dişarda olduğu kadar AMATEM’lerde de birbirlerini
etkileyebilir, yeni maddelere yönlendirebilirler. Bu gibi olasılıkların önüne geçilebilmesi için
AMATEM’de çalışan herkes gibi sosyal çalışmacılara da görevler düşmektedir. Bağımlılıktan
kurtulacağım diye gelen gençler bina içinde başıboş ya da yalnız bırakılmamalı, yanlarında sıkça
sosyal çalışmacılar bulunmalı, onlarla sohbet etmelidirler.
AMATEM’ler bağımlılığa alıştırılma merkez değil, korunma ve kurtulma merkezleridir,
Gençler ile AMATEM’lerde, olabilecek en sıklıkla, herhangi bir programla günün her saatinde
birlikte olunmalıdır. Sosyal çalışmacılar gençlerle, daha çok yeşillikli AMATEM bahçelerine
etkinlikler ya da söyleşiler yaparken ailelerini de düzenli olarak ziyaret etmelidirler.
AMATEM sürecinde yataklı bulunma süreci bir aydır. Bir aysonraki çıkışta mutlaka
sosyal çalışmacılar ya da psikologlar kendilerini hemen her gün belirli bir süre birlikte olarak
izlemelidir. Oks çıkışta tekrar başlama olasılığı, bu sosyal destek sağlanmazsa, çok büyüktür.
Tekrar başladıklarını söyleyen AMATEM çıkışlıları vardır. Bu genç adına üzücü olduğu kadar,
kuruluş adına da sıkıntılı bir durum olmalıdır. Çıkışta ona yeni ve temiz bir ortam yaratacak
çalışmalar mutlaka yapılmalıdır.
Bir başka konu da şudur: Yatışlı ya da ayaklı olsun tedavi merkezleri, mutlaka geniş ve
yeşillikli bahöçe içinde olmalı ve kent merkezinin olabildiğince dışında yeralmalıdır. Bu hem
satıcıların at oynatmalarını güçleştirecek, hem de toplum ilişkilerinden sıkıntı duyan bağımlıları
rahatlatacaktır. Bağımlılar hem kentten uzakta, hem yeşillikler arasında kendilerini daha iyi
hissedeceklerdir. Bunu bir bağımlı genç, duygularını,”ruhumu iyileştirecek yer böyle bir yer
olabilir” cümlesiyle dile getirmiştir.
Sonuç olarak konu ile ilgili üç meslek elemanından psikiyatrist, psikolog ve sosyal
çalışmacının görev sıralaması konusunda yapılan tartışmalar bizi kesin bir sonuca
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ulaştırmamalıdır. Bu matematik değil ki, önce şu, sonra şu denebilsin. Herbiri ayrı özellikler
taşıyan olguların durumlarına, beklentilerine göre özel programlar ve ona uygun sıralamalar
yapılmalıdır. Hastalık öncesi için önce sosyal müdahale, sonra psikiyatrik ve psikolojik çalışmalar
ve sonra sosyal rehabilitasyon genelde en uygun görünen hizmet sıralamasıdır. Ancak öyle hasta
gelir ki derhal psikiyatrik müdahale gerektirebilir. Ancak hastalık aşamasına gelmemiş, hastalık
eğimine (sath-ı mailine) girmişler için sosyal ve psikolojik müdahale anlamlı olacaktır. Her üç
mesleğin üçü de duruma göre birbirlerine havale pozisyonunda olmalıdırlar. Bunun için de her üç
meslek de diğer iki mesleğin işlev ve rolünü ve görev çerçevesini iyice bilmelidirler. Bunun için
de birbirleriyle bağlantı içinde olmalıdırlar. Sadece klinikte bulunan sosyal çalışmacılarla değil,
sokakta ve ayakta çalışan sosyal çalışmaların da nerelerde neler yaptığı bilinmelidir. Bunun
için de zaman zaman üç mesleğin belirli konular çerçevesinde biraraya gelecekleri çalıştay
ya da sempozyumlar düzenlenmelidir.
Sağlıklı bir sosyalleşme süreci ve buna koşut olarak desteklenen sosyal kılma
çalışmaları çocukları ve gençleri madde kullanımı düşüncesinin yanına bile yaklaştırmayan iki
tılsımlı eylemdir.
Bu sosyal ve toplumsal sorun alanında hizmetin verilmesinde, polisin bu seferlik
görmezden gelmeyeyim, bu seferlik yakalamayayım demeye hakkı olmadığı gibi, sosyal
mesleklerin hiçbirinin de bu grupla çalışmayı, bu sosyal çalışmayı, bu sosyal eğitimi, bu
aydınlatma çalışmasını, bu danışmayı ve desteği bu seferlik yapmamayım, vermeyeyim demeye
hakkı olamaz. Çalışma süreklidir. Çalışmada süreklilik temeldir. Çünkü sorun kesintisizdir.
Kesintisiz sorunların ortadan kaldırılmasının ya da en aza indirilmesinin yolu da kesintisiz
çalışmadır. Arasıra yapılacak çalışmalar sorunu çözmeyeceği gibi durumu daha da ağırlaştırır.
Bunca yapılanlara karşın bu tür sorunların büyümesi bundandır. Parça parça, zaman zaman
parlayıp sönen çalışmalar başarı getirmeyecektir. Son olarak, yukarıda saydıklarımın biri ikisi
değil hepsi birlikte, topyekûn yapılmalı, program her boyutuyla, her aşamasıyla
gerçekleştirilmelidir.
Madde kullanımı ile mücadele topyekûn mücadeledir. Yukarıda da saydığım, kamu
güçlerinden sivil toplum güçlerine değin, kamusal güçlerden gönüllü güçlere değin topyekûn,
eşgüdümlü mücadele… Yoksa toplum madde bağımlılığı eliyle günden güne çürütülmektedir.
Çürüyen ya da bilinçli olarak çürütülen toplumlar parçalanmaya ve dağıtılmaya, birbirini kıracak
duruma gelmeye tutsaktır. Diğer tüm paydaşlar gibi çok önemli rolleri olan sosyal çalışmacılar
da bu alanda meslekî emeklerini ortaya koymaya hazırdırlar. Yapılması gereken,
a) Takım oluşturma,
b) Eğitim tazeleme ve
c) Kapsamlı bir uygulamadır.
Bu kitabın sonucu Yalom’un ulaştığı yerdir. Yalom’un Hergün Biraz Daha Yakın adlı
kitabının son tümcesi şöyle biter:
“Ben kıvrılıp kapandıkça siz beni açtınız.” (1998, 319)
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Galiba sosyal çalışmanın ve diğer sosyal mesleklerin temel işlevi ve görkemli kaderi budur.

14.2. Bağımlılıkla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar
Sadece bağımlı olanların değil, bağımlılarla çalışan sosyal çalışmacıların ve sosyal
yardımcıların da bilmeleri gereken kimi doğrular var, ki bunlar genellikle yanlış bilinmektedir.
Halk arasında genellikle yanlış bilinenler, tedavi yolunda sağlıklı süreçlerin açılmasını da
güçleştirmektedir. Konuyla ilgili sosyal meslek elemanları yanlış bilinen bu doğruları öğrenerek
ve çevrelerine anlatarak da önemli bir hizmeti yerine getirmiş olurlar.
Korkutma amaçlı söylenen, “Bir kez madde kullanırsan, bir daha kurtulamazsın.” sözü
maddeye başlamış, bağımlı olmuş, ama kurtulmak isteyenlerde umutsuzluk yaratmaktadır. Bu
nedenle doğrusu bilinmelidir: Madde bağımlılığı bir anda değil, zaman içinde oluşmaktadır.
Dolayısıyla bir kez kullananın bir daha bırakamaması sözkonusu değildir. Bırakılır.
Özellikle belirli maddeleri, örneğin, eroin ve kokain (ya da başka bir ilaç) içiyorsan,
bırakman olanaksız söylemi doğru değildir. Doğru bilgi: Kişinin kendi isteği ve doğru tedavi
yöntemleriyle her türlü madde bağımlılığından kurtulmak olanaklıdır.
Analar babalar tarafından bir korkunun temeli olarak görülen, içkine, içeceğine ilaç atarak
seni bağımlı yapabilirler korkusu çok büyük istisnaları dışında geçersizdir. Doğrusu: Bu tür
maddeler ağız yoluyla alındığında etkili olmazlar. Genellikle bu durum kısa sürede
gerçekleşemez.
Esrar alınması her zaman için tehlikeli ve olmaması gereken bir durum olmasına karşın
doğru bilgi olarak saklamamızda yarar var. Her esrar içen günün birinde eroinman olmaz.
Yıllarca günde bir esrarlı sigarayla yetinen ve eroinman olmayanların olduğu söylenmektedir.
Zaman zaman kızan yakınların söylediği şu söz doğru değildir: Tedavi başarılı
olmadıysa, iradene sahip değilsin. O zaman vazgeç. Doğrusu: Tedavi sürecinde iradenin rolü
sınırlıdır. Bir denemeyle başarılı olamayan çok insan birkaç deneme sonunda kurtulmayı
başarmıştır. Tedaviye yılmadan, inanarak devam edilmelidir.
Gençler arasında esrarın zararsız olduğu ve bağımlılık yapmadığı yönünde yanlış bir
bilgi vardır. Oysa doğrusu şudur: Esrar, ağır ve bazen geri dönülemez beyin hasarları
oluşturabilmektedir. Sadece bedensel zarar değil, verdiği zararların içinde, insanı eski ve
sağlıklı sosyal çevresinden kopartması, onu bağımlılar dünyasına ve çevresine sokması, bu
ortamdan kurtulmanın güçlüğü de düşünüldüğünde çok büyük bir zarardır.
Düşünce yoğunlaşmasını sağladığı, uykuyu açtığı söylenerek sınavdan önce
alınmalarının zararlı olmayacağı, zihni açtığı düşünülen kafein, nikotin ve diğer uyarıcılar için
şu doğruyu bilmekte yarar bulunmaktadır: Bu tür uyarıcılar kısa süreli zihin açma, uyanık
kalmayı sağlama sürecinden sonra daha hızlı bir çöküş yaratırlar. Alım sürekli olursa bu tür etkiler
artar ve uzun bir zamanın sonunda beyin ve beden olarak yarattığı çökkünlük artık geri
döndürülemez noktaya gelir, kalıcılaşır. Ayrıca belli bir süre alımdan sonra, uyarıcı etkinin
eskisi gibi sağlanabilmesi için ya daha çok miktarda alınmaya başlanır ya da daha fazla – zararlı–
etkisi olacak olan ilaçlara yönelme başlar. Bu da kötüye gidiş demektir.
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Ben istediğim zaman bırakabilirim, ama şimdilik istemiyorum, söylemi de geçerli değildir.
Bu söylem alım süresini uzatır, bu süre de bağımlılığın oluşmasını getirir. Böyle söyleyen bir insan
hiçbir zaman bırakamayacaktır. Bırakmak için çaba gösterilmelidir.
Madde almaya başlayan ya da madde bağımlısı olan kişiler zaman zaman şu söyleme
sığınırlar: Ben şanssız doğmuşum. Herşeyim ters gitti. Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun
başına gelmedi. Ben başlamayayım da kimler başlasın! Doğrusu: Şu bilinmelidir ki, yaşayan her
insan çeşitli sıkıntıların içine düşebilir. Sorun bu sorunlara sahip olmak ve yaşamak değil,
onları aşacak beyin ve beden gücünü ayakta tutabilmektir. Akıl ve dirayetini bağımlılığa karşı
kullanabilen kişiler için yaşam sorunlarının en ağırı bile madde almayı gerektirecek boyutta
değildir.
Ben tıbbi tedavi gördüm ve ama olmadı, halen devam ediyorum. Demek ki bu tedavilerin
yararı yok. Hayır, öyle değil. Tıbbi tedavi bırakma sürecinin sadece temizleme, saflaştırma
aşamasını oluşturur. Sadece bedene yapılan fiziksel müdahaleyi oluşturur. Bundan daha uzun
bir süreç psikolojik ve sosyal tedavi çalışmalarının yapılmasıdır. Tıbbi tedavinin sonuna ruhsal ve
sosyal tedavi da eklenmedikçe ve bu üçünün bütünlüğü başarıyla tamamlanmadıkça bırakmak
kolay olmayacaktır. Tıbbi tedavi ile psikososyal ya da sosyopsikal tedavi arasındaki ağırlık
farkı, ortalama % 10 ile % 90 oranındadır. % 100 kurtulma her üç tedavinin başarıyla
uygulanmasıyla gerçekleşecektir.
Ancak, bütün bu olumlu yönü olan yanlış bilgilerin yanısıra sosyal tedavi boyutunda
bir söyleme de kanılmaması gerekmektedir: Bir kereden bir şey olmaz! Bu önemli bir noktadır.
Evet, tıbbi anlamda, kimi uyuşturucular için söylenen bir kereden bir şey olmaz söylemi
doğrudur. Belirli sentetik ilaçların ilk seferinde yoğun etkilemeleri gerçeği bu sözü
yanlışlamaktadır. Bir seferden bir şey olur. Bunu son yıllarda Türkiye’de yaygınlaşan bonzai
adlı ilaçtan görüyoruz. Bunların bir kez alınması bile insanı batağa sürüklemektedir. Ancak,
esrar gibi, tıbbi anlamda, bir kez denemekten bir şey olmaz denildiği zaman doğru olan bilgi
sosyal anlamda doğru değildir. Şöyle açıklayalım: İnsan meraklı bir yaratıktır. Merak ettiği şeyi
denemek ister, Birinci seferde zarar görmeyip hatta keyif alınca ve bir de çevresi uygunsa ikinci
sefer için kapı aralanmış olacaktır. Özellikle, anaya babaya bağımlı olan, bireyleşmemiş,
kişiliği tam gelişmemiş gençlerde, bir de akranları tarafından beğenilmek güdüsü ağır basıyorsa
ikinci üçüncü seferleri de deneme yolu kolayca açılacaktır. Biraz pohpoh, biraz ilgi ve alkış,
aferin alma, denemelerin sayısını arttırabilir. Bu nedenle, sosyal boyuttan bakınca diyoruz ki, bir
seferden bir şey olabilir. Bir sefer kullanma çevresel ve sosyal iticileri, körükleyicileri harekete
geçirir. Bu da diğer seferleri tetikleyebilir. Genç, desteklenme, aferin alma gereksinimini
sosyal ve örgütlü sosyal etkileşimler içinde gidermelidir. Bu yolla değil.
Adsız alkoliklerin söylemi olan şu söz tüm gerçeği ortaya koymaktadır: “Alkolik için bir
şişe çok az, bırakmak isteyen için bir damla çok fazladır.” Eğer düşkünlüğün artıyorsa, hiç
almayacaksın!

14.3. Birkaç Başarılı Bırakma Örnekleri
Kimileri için bırakmanın çok zor olduğu söylenen madde alışkanlıklarının bırakılması hiç
de olamayacak bir şey değildir. Önemli olan insanın bunu içtenlikle istemesi ve kendisini tedaviye
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güvenerek bırakmasıdır. En basiti görünen sigarayı bile bırakmak kolay değildir; içenler bilir.
Ancak, bırakanlardan sıkça duyduğumuz açıklamalar bırakmanın ne kadar yararlı olduğunu
bize söylemektedir. Örneğin:
Sigara içtiğim dönemlerde şu merdiveni çıkamıyordum; soluğum kesilirdi. Şimdi
çıkabiliyorum.
Sigara içtiğim zamanlarda uyku düzenim yoktu. Şimdi rahatça uyuyabiliyorum. Sigarayı
bıraktım, cildim düzeldi, dişlerimin sarılığı gitti. Kendime geldim.
Alkol içtiğim dönemlerde giden vaktime yanıyorum. Şimdi yapacak o kadar işim var
ki! Yaşama bağlandım.
Eritemeyeceğimi sandığım şu göbeği erittim, kendimi 10 yaş gençleşmiş hissediyorum.
Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanan ve bunları bırakmayı başarmış insanların
sağlık haberlerini de internet sayfalarından bulmak olanaklı. Bunlardan, sadece dört örnek
vererek sona gelmek istiyoruz. Bu kişiler, eski günlerini anmak bile istemiyorlar. Bazıları bir,
bazıları da birden fazla kez tedavi gördükten sonra normal hayata geri döndü.
ÖRNEK 1
Bir başkomiser kızı. 2.5 yıl boyunca Rhoipnol adlı ilacı kullandı. 22 yaşındayken dört
hafta tedavi gördü. 12 yıldır temiz. Şimdi 34 yaşında, evlendi ve bir çocuğu var (Hürriyet, 2004).
ÖRNEK 2
Tam 10 yıl eroin kullandı. Çok kısa aralıklarla defalarca tedavi gördü. Son altı aydır
temiz. Artık bir işi var (agy).
ÖRNEK 3
60 yaşında tekstilci, 15-20 yıllık eroinman. 3.5 yıl önce tedavi gördü. Dayanamayıp bir
kez daha eroin kullanınca 2,5 ay önce yeniden tedaviye girdi. Şimdi temiz. 40-45 yaşın üzerinde
eroinman görmek neredeyse imkánsız. Hastanın yakınındaki tüm eroinmanlar öldü. Uzun
müddet ara verdiği için 60 yaşına gelebildi (agy).
ÖRNEK 4
Eroin kullanmaya 16 yaşında başladı. İki yıl sonra tedaviyi seçti. Tedavi sonrasında
karşılaştığı satıcı, cebine eroin koyunca içip içmemek konusunda on gün direndi ve yenildi.
Hemen doktoruna koştu. On yıldır temiz. Askerliğini yaptı, şimdi bir otelde çalışıyor (agy).
ÖRNEK 5
Erkan İpek, tam 22 yıl boyunca uyuşturucu kullandı ve dört yıl önce uyuşturucuyu bıraktı.
İpek, bugün madde bağımlılığı tedavi merkezi AMATEM'de bağımlılara rehberlik hizmeti
veriyor (Sabah, 2009).
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Siz de internet ve diğer yazılı kaynakları karıştırarak çok daha ilginç ve başarılı
bırakma örnekleri bulabilirsiniz.

14.4. Kurtulmuş Bir Bağımlı ile Röportaj
Bir eski bağımlı ile gazetede de yayınlanan bir görüşme oldukça öğretici. Bu nedenle
buraya alıyoruz. Kendisi de öyküsünü anlatırken kendisini ve adını gizlemeye gerek görmemiş.
40 yıl bağımlı iken kurtulmuş ve şimdi, diğer bağımlıların kurtulması için bir AMATEM’de
gönüllü olarak çalışıyor. Diğer bağımlıların kurtulmasına adamış kendisini.
Haberin başlığı şöyle: “40 kez AMATEM’e yattım” “SONAT BAHAR Giriş Tarihi:
11.10.2009
“- Nasıl başladınız uyuşturucuya?
“- 14 yaşındaydım. Arkadaş çevresi ve özenti nedeniyle başladım. Eniştemle aynı
dönemde başladık. Eniştem şu anda hayatta değil. Hiçbir maddi, manevi problemim yoktu, aile
yapım çok düzgün, çok rahat ve huzurlu bir çocukluk geçirdim. Yani uyuşturucuya
başlamamın altında bu tip bir sebep yoktu. Tamamen özendiğim için başladım. Önce kokainle
tanıştım. Yaşım küçüktü ama kokaini temin edecek maddi gücüm vardı. Bir yıl sonra eroin... Onu
tercih ediyordum artık. İkisi tamamen ayrı maddeler, biri uyarıcı, diğeri uyuşturucu.
“- Etkileri de farklı...
“- Kokaini bir hafta almadığım zaman bir şey olmuyordu. Eroinde de ilk birkaç
denemede yoksunluk hissetmedim ve orada yanılgıya düştüm, hep böyle gidecek sandım.
Yoksunluğu bir süre sonra hissetmeye başladım. Süreç böyle başladı. Sonra askerlik girdi devreye.
“ASKERDEYKEN DE BULUYORDUM
“- Askerdeyken bırakmak zorunda kaldınız herhalde?
“- Aksine. Askerdeyken de kullandım. Temin edebiliyordum. Antalya'da askerlik
yaptım, dışarıda olduğum zamanlar eroin alıyordum. İçerdeyken de eroinin yerine alkolü
koydum. Bu sürede de kullandım. Askere gidene kadar birkaç kez tedavi girişimim olmuştu.
“- Aileniz durumun farkında mıydı?
“- Farkındaydı tabii. Onlar sürekli tedavi olmam için beni motive etmeye çalışıyorlardı.
Ama ailemi ben yönlendiriyordum. Tedaviye giriyordum, tedaviden çıkıyordum, bırakmış
numaraları yapıyordum. Ama kullanmayı sürdürüyordum, bir süre sonra yine farkına
varıyorlardı. Yine 'Bu son bir daha olmayacak,' diye sözler veriyordum. Bir daha tedavi süreci
yaşıyorduk. Bu tedaviler, hep ailem istediği için, annemin, babamın, kardeşlerimin üzülmemesi
için kabul ettiğim tedavilerdi. Ama benim canım kullanmak istiyordu.
“- Bağımlı olduğunuzu kabul ediyor muydunuz?
“- Bağımlı olduğumu kabul etmiyordum, ben şunu diyordum: 'Kokain çok tehlikeli bir
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madde, bunu içemem ama eroin içerim!' Eroine geçtim, baktım olmuyor, esrar içmeye başladım.
Sokak kültüründe şöyle denir: "Ottur günahı yoktur, bağımlılığı yoktur..." Çok yanlış. 24
yaşına geldiğimde bir akraba evliliği yaptım.
“DÜĞÜN GECEMİ HATIRLAMIYORUM BİLE
“- Bu evlilik de sizi uyuşturucudan kurtarmak için ailenizin bulduğu bir formül müydü?
“- Evet. Evim, ailem olursa kullanmam diye düşündüler. Evlenmeden önce tedavi
oldum, evlendim ama düğün gecemde de eroin almıştım. Düğün gecemi hatırlamıyorum bile.
Ailem beni kullanmıyor biliyordu. Rize'de yapıldı düğün, takı törenini hatırlıyorum, gerisini
hatırlamıyorum. Herkes horon tepiyordu, bir ara bir odaya girip uzandım, annem gelip, 'Oğlum bu
senin düğünün, farkında mısın?' dedi. Yoğun maddeliydim.
“- Bu sürede durmadan bir çok yerde tedavi oluyordunuz...
“- AMATEM'de de tedavi gördüm, özellerde de. Ailem istedi ben de tedavi gördüm.
Bağımlılığımı kabul etmem bir süre aldı. Bağımlılığımı kabul ettikten sonra, değişik maddeleri
denedim. 'Tüm maddeler bağımlılık yapar,' demedim. Bir yudum birayla bir doz eroinin hepsi
aynı düşüncesiyle davranmadım. O yüzden kullanılabilecek ne kadar madde varsa, buna ecza
grubu ilaçlar da dahil olmak üzere hepsini kullandım.
“KIZIM BİLE VAZGEÇİREMEDİ
“- Evlilik nasıl gitti bu arada?
“- Evliliğim, beş buçuk sene kadar sürdü. Eşim biliyordu durumumu. Evliliğim hep
ailenin iteklemesiyle sürdü. Bir kızım oldu. Şu anda 13 yaşında. Kızım bile beni
vazgeçiremedi. Kızımın doğumunda bile maddeliydim. Kızımın doğduğu hastaneye, bazı
ihtiyaçları götürmem gerekiyordu, yol değiştirdim madde aldım, öyle hastaneye gittim. Sonra
eşimle ayrıldık, artık o da bir noktadan sonra mücadele edemeyecek duruma geldi.
“- Kopma noktası ne oldu, ne zaman 'Artık uyuşturucudan kurtulmam gerekiyor,' dediniz?
“- Ben deneyebileceğim her şeyi denedim, illa bir şey kullanmak istiyordum. Ama hep
kaybettim, hep kaybettim. Aile içinde huzursuzluklar çok oldu, ben altı kardeşin en
küçüğüyüm, ağabeylerimle artık ilişkilerim kopma noktasına geldi. Babamla aynı evin içinde hiç
konuşmaz olduk. Annem artık bitti tamamen. Onları bir kenara bırakın, ben bittim. Ne fiziksel
ne ruhsal olarak kaldıramıyordum. Uyuşturucuda bir dip noktası vardır, ben dibi görmüştüm
artık. Kaybedeceğim, birkaç şey kalmıştı, kızım, ailem ve ben. Kullanmak yönünde her şeyi
denediğime artık tam tersini yapmam gerektiğine karar verdim. Bundan dört yıl önce..
“- İnanmıyorum, çok yeni daha...
“- Çok mu yeni? Bence yeterince uzun bir süre. Ben AMATEM'e 40 kez falan yattım. Ama
hep birileri için yattım. Hep derdim birilerini kandırmak, mutlu etmekti. Bu son yatışta kendim
için yattım. Son yatışıma kadar tedavi ekibi bana ne dediyse hep tersini yapmıştım. Hep onların
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söylediğini yapıyormuş gibi davranıp kendi bildiğimi yapıyordum.
“- Mesela neler yapıyordunuz?
“- 'Kullanan kişilerle görüşme,' diyorlardı, gidip görüşüyordum. 'Kullanılan yerlere
gitme,' diyorlardı, gidiyordum. 'Burada tanıştığın kişilerin irtibat numaralarını alma,' diyorlardı,
alıyordum ve onları arıyordum. Hep tersini denedim. Hep kendi kurallarımı uygulamak istedim.
Son tedavimde hastanenin kurallarını uygulamaya karar verdim. Bir ay yattım. Tedavi ekibi
bana ne söylediyse harfiyen yapmaya çalıştım. Bakın ben dört senedir temizim ama tedavim
hâlâ sürüyor.
“- Kızınız bir zamanlar bağımlı olduğunuzu biliyor mu?
“- Kızım daha yeni yürürdü, hissederdi. Ben maddeliyken, onunla oynardım, evin
içinde yuvarlanırdım, bu kızımın hoşuna gitmezdi. Beni ayık görmek daha çok hoşuna giderdi.
Ben madde kullanmadığım zaman ayık olduğumda, kızımla bu kadar samimi değildim.
“BAĞ EVİ AÇIK OLSA BEGÜM YAŞIYOR OLABİLİRDİ
“- Tedavi süreci zorlu muydu?
“- Bir ay yatarak tedavi oldum ama zor kısmı arındırılma denen beş günlük bölüm. Bunu
kararlı olan atlatıyor. Ben de atlattım, sonra ayakta tedavi için rehabilitasyona geçtim. AMATEM
Bağ evinde yapılırdı rehabilitasyon. Bir yıl mesai gibi sabah gelip akşam gittim bağevine. Benim
için dışarıya çok yumuşak ve güzel bir geçiş oldu. Bakın yatarak geçirdiğiniz süre önemli değil,
sonrasındaki süreç önemli, eğer o süreci doğru geçirirseniz bağımlılığınızdan kurtulursunuz.
“- Şu anda bu AMATEM'de yapılamıyor, neden?
“- Bağ evi kapatıldı. Çünkü bağ evinin arazisini hastane inşaatına verdiler. Yani burada
hastalar yatarak tedavi görüyor ama rehabilitasyon süreci uygulanamıyor. Hastane kurulması çok
güzel, iyi bir hizmet verecek ama burası da önemli. AMATEM'i eksik bırakıyorlar. Bakın son bir
ayda on hasta taburcu edildi buradan. Bu on hastanın en az yedisinin bu rehabilitasyon
merkezine ihtiyacı vardı. Bu yedi hastanın belki altısı tekrar kullanacak. Yaşarsa buraya geri
yatacak. Tedavi eksik şu an.
“- Buradaki göreviniz ne?
“- Ben hem spor hocalığı yapıyorum hem de bağımlılık rehberiyim. Hastalarla tedavi
ekibi arasında köprü oluyorum.
“BEGÜM BIRAKMAYI İSTİYORDU
“- Begüm'le hiç konuşmuş muydunuz?
“-Tabii, onun da bağımlılık rehberiydim. Bırakmayı istiyordu elbette. Buraya gelen
kişinin içinde mutlaka bırakma isteği olur. Canı yanmıştır. İstiyordu ama yeterli değildi. İstemek
tek başına yeterli değil. Tedaviyi hiç sürdürmedi. Onun acısını ben de çektim. Telefon alışverişi
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yapılmaması gerektiğini hep söylüyoruz. Begüm bunu beceremedi. Telefon alışverişi yaptı.
Hastanenin dışında onlarla görüşmeyi sürdürdü. Bu insanlarla görüşmeseydi belki Begüm
hayatta olacaktı.
“- Peki bu bağ evi açık olsa, tedavisine burada devam edecek ve hayatı kurtulacaktı
diyebilir miyiz?
“- Kesinlikle, burada rehabilitasyon sürecine katılacaktı. Belki telefon alışverişi yapmış
olacaktı ama aldığı o telefonları yırtıp atacaktı.”
Kimi zaman bir gazete röportajı bize çok şey öğretebilir. Dikkatlice okunduğunda bu
röportajdan çıkarılacak çok sonuç vardır. Bırakmaya karar vermedikçe bırakılamayacağı, insanın
kendisi karar verdikten sonra bırakabileceğini, bağımlılık süresince aile sevgisi ve bağlılık
olsa bile ailenin sürdürülemeyeceğini, en önemli günlerde bile (düğün ve doğum) bağımlılığa
ara verilemeyeceğini bu samimi açıklamalardan öğreniyoruz. Kimse bize öğretmiyor.
Yaşayandan öğreniyoruz. Ve istenirse mutlaka kurtulunabileceğini öğreniyoruz. Önce karar
vermek önemli, demek ki.
Karar vermek konusunda bir fıkra çok anlamlıdır ve tam yeridir.
Çin’deki Sarı Irmak yoğun çamurlu ve yüksek debi ile akmaktadır. Nice güçlü yiğitler
Sarı Irmağın diğer kıyısına geçmek için kendilerini bu çamurlu ve akıntılı suya atmışlar, ancak,
karşı kıyıya ulaşamadan geri dönmüşler ya da orta yerde güçleri kesilip akıntıya kapılmışlardır.
Karşıya geçebilen, bunu başaran olmamıştır.
Birgün, oldukça yaşlı bir adam “Ben, demiş, karşıya yüzeceğim ve geçeceğim.
Başaracağım bunu!” Çevredekiler önce gülmüşler, dalga geçmişler. “Haydi bre dede! demişler.
Sen mi?”
Yaşlı adam soyunmaya başlayınca ciddi olduğunu anlamışlar ve bu kez vazgeçirmeye
başlamışlar. “Aman, demişler, yapma! Nice babayiğitler akıntıya kapıldı, geçemediler.
Canlarından oldular. Yapma! Bu yaşta!” Dinlememiş yaşlı adam. Atlamış suya ve bir süre sonra
çıkmış karşı kıyıdan. Köprüden koşarak karşıya geçenler koşmuşlar yaşlı adamın yanına. “Nasıl
başardın bunu, demişler? Nasıl başardın?” Demiş ki: “Kolay: Önce karar verdim!. İki: Kollarımın
gücü ile akıntının hızı arasındaki dengeyi sağladım ve ne kadar metre akıntının gerisinden
başlarsam akıntıyla ne kadar kaydıktan sonra nerede karşı kıyıya ulaşacağımı hesapladım.”
Demek ki ilk yapılacak olan karar vermektir. Önce karar vermek. Karar önemlidir. Karar
sık sık değişmemelidir. Kararını veren ve kararında kararlı olan insan yola çıktığı anda yolu
yarılamış demektir.
İkinci yapılacak iş de hesabını kitabını iyi yapmaktır. Burada hesap kitap ile halk dili
ile söylenenin bilimsel ifadesi yöntem kullanmaktır. Bir işi yapmak için doğru yöntem kullanmak.
Başarının iki aşamalı sırrı buradadır. Aklı kullanmak ve işe nereden nasıl başlayacağını
netleştirmektir. Bu yöntemdir.
Bu iki ilke bağımlılıktan kurtulmak isteyenler için de yolgösterici olabilir. Birinci ilke,
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kararlılık bağımlının düşünsel eylemidir, ikincisi, yani doğru yöntemi belirlemek de bağımlıyla
çalışanın, yani sosyal çalışmacının düşünsel eylemdir. Bu iki doğru buluştuğu zaman
bağımlılıktan kurtulamamak için hiçbir neden yoktur!

14.5. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden Uyuşturucu
Açıklaması
Uyuşturucu konusunda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün WEB
sayfasında yurttaşlara, özellikle gençlere yönelik bir “uyuşturucu açıklaması” var. Bu metnin tüm
ülkedeki insanlara seslendiği ve seslenen makamın statüsü açısından için önemi büyüktür. Bu
nedenle buraya almakta yarar görmekteyiz. Sadece burada geçen uyuşturucu kavramıyla sadece
uyuşturucuları değil, uyarıcı maddelerin de kapsandığını lütfen unutmayınız. Yani, bağımlılığa
yolaçan tüm maddeleri... Dolayısıyla burada konu edilen, madde bağımlılığıdır.
“İsmi üzerine "uyuşturucu... [adı üzerinde]
“Oysa vatanımızın, milletimizin ve ailelerinizin akıl ve mantığıyla hareket eden berrak
ve uyuşmamış beyinlere ihtiyacı vardır.
“Uyuşturucular; bugünümüzü ve yarınınızı karartan, sizi kendi benliğinizden ve milli
kültürünüzden koparan bir felakettir.
“Benliğinden ve öz kültüründen kopmuşluk da sizi bunalıma ve cemiyetin dışına iter.
Bu itilmişlik ise bedeni varlığınızın yok olmasına kadar gidebilir.
“Merak ve özentiyle başlayan sigara içme, daha sonra gelen alkol alışkanlığı ve bir üst
derecesi olan alkol bağımlılığı bataklığa düşmenin habercisidir. İnsanı insanlığından alıkoyan bu
bataklıkta yaşamaksa alkolle birlikte cinsi sapıklığı, fuhşu, uyuşturucu bağımlılığını, frengi ve
çağımızın en korkunç hastalığı olan AIDS'i getirmesi kuvvetle muhtemeldir.
“Biliniz ki, bu tür ortamların çoğunda ahlaki değerler geçersizdir. Ahlakın geçersiz
olduğu ortamlarda bütün değer hükümleri tersine dönmüş, maddi ve manevi dengeler
bozulmuş, sorumluluklar yitirilmiştir. Siz bu ortamda ancak, uyuşturucu tacirlerinin kazanç
kapısı olursunuz.
“Uzmanlarca yapılan araştırmalara göre; AIDS ile uyuşturucu ortamlarının ve
uyuşturucu kullanımı arasında doğrudan veya dolaylı bir ilişki mevcuttur.
“Büyük çoğunlukla siz gençlerin kullanımına sunulan, cazip gösterilen uyuşturucu
maddeler; AIDS'e çeşitli hastalıklara, genç yaşta ölümlere sebep olmaktadır.
“Doğru, dürüst ve çalışkan olmaya çalışın. Kendinize bir hedef belirleyin. Enerjinizi o
hedefe varmak için kullanın.
“Herkesin bir zaafı ve zayıf yanı mutlaka vardır. Önemli olan bunu bilmek ve onun
esiri olmamaktır.
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“Çocuklarınızı uyuşturucu kullanımına karşı korumak sizin en büyük görevinizdir. Bu
görevi yapmak, topluma ve geleceğinize karşı sorumluluklarınızı yerine getirmeniz demektir.
“İçki, uyuşturucu, kumar, şans oyunları, sapıklık, fuhuş, evden kaçma, gibi faaliyetlerin
tümünü besleyen, ortaya çıkaran ortama uyuşturucu kültürü denir.
“Yarınlarınızın bu ortama düşmemesi için; çocuklarınızın kimlerle arkadaşlık yaptığını
ve verdiğiniz paraları nerede kullandıklarını iyi kontrol etmelisiniz.
“Çocuklarınızı sigara ve alkolden uzak tutmalı, onları ikram vasıtası olarak
kullanmamalısınız. “Çocuklarınıza ahlak bakımından iyi örnek olmalısınız.
“Çocuğunuzun kişilik kazanmasına yardımcı olup, onların kendilerine güvenini
sağlamalısınız.
“Kuvvetli iradeye sahip olmaları için rehber olmalı, sizin istediğiniz konularda başarılı
olamayabileceklerini düşünerek başarılı olabilecekleri alanı bulmalarına yardımcı olmalısınız.
“Çocuklarınızın meseleleriyle yakından ilgilenip, onlara yeterli zaman ayırmalı, şefkat
ve merhamet göstermelisiniz.
“Çocuklarınızın baba şefkati ile otoritesini benliklerinde aynı oranda hissetmelerini
sağlayacak özen ve dikkati göstermelisiniz.
“Çocuklarınıza iyi bir terbiye vermelisiniz. Onları, milli ve manevi konularda
aydınlatmalısınız. Bu anlatımınız onların uyuşturucudan uzak durmalarını sağlayacaktır.
“Çocuklarınızı, uyuşturucu batağına yuvarlanmalarına vesile olabilecek kötü örneklerin
ve özendiricilerin yuvalandığı birahane, meyhane, diskotek, kahvehane gibi yerlerden uzak
tutmalısınız.
“Uyuşturucuya götüren sebeplerin başında gelen alkolden uzak durmalarını ve bu kötü
alışkanlığa düşmemelerini sağlamalısınız.
“Bütün uğraşlarınıza rağmen uyuşturucunun pençesine düşen çocuklarınızın
kurtulmalarına destek olmalı, gerekli tedavilerinin yapılması hususunda yardımcı olmalısınız.
“Uyuşturucu kullanan çocuklarınızda, arkadaşlarını değiştirme, sık sık geç kalmak;
yalan söylemek, yeni yeni arkadaşlar edinmek, aşırı para harcamak gibi bazı değişiklikler
olacaktır.
“Yorgunluk bitkinlik, sinirlilik gibi hallerinde uyuşturucu kullanabileceklerinden
şüphelenerek sebebini araştırmalısınız.
“Uyuşturucu kullandığını tespit etmeniz halinde; önce kötü arkadaş grubundan ayırmalı,
uzman psikiyatr kişilerin önerileri doğrultusunda tedavilerini sağlamalısınız.
“Sevgili anne ve babalar..!
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“Biliyoruz, öğüt vermek kolay, ama siz gene de gayret etmelisiniz... Önce çocuklarınız
üzerinde şefkat ve merhamete dayalı otorite kurmalısınız. Daha sonra da çevrenizde olanlarla
ilgilenmelisiniz.
“Çevrenizdeki bu tür olayları gördüğünüzde mutlaka 155 POLİS İMDAT telefonuna
bildirmelisiniz.
“ÇOCUK VE GENCE ÖRNEK OLMA:
“Çocukların hergün karşı karşıya kaldıkları anne baba tutum, davranış ve ilişki
biçimlerinin; onların eğitiminde çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Aile ilişkileri,
çocuklar için, davranış biçimleri ve insan ilişkilerinin öğrenildiği bir sahne oluşturmaktadır.
Madde kullanım konusunda da, benzer mekanizma işlenmekte olup; çocuklar, anne babanın
maddeler konusundaki tutum ve davranışlarını gözlemlemekte ve benzer şeyleri uygulamaktadır.
“Toplumda, anne baba başta olmak üzere, öğretmenler ve diğer etkili yetişkinlerin
madde kullanımı konusundaki tutum ve davranışları; çocuk ve gençler için çoğu kez kavram
karmaşası yaratmaktadır. Çocuk ve gençler, zararlı etkisi kesin olarak kanıtlanmış olan sigara ve
alkol gibi maddelerin, neden erişkinler tarafından kullanıldıklarını tam olarak kavrayamamakta;
kendilerinin de bu ve buna benzer maddeleri kullanabileceği düşüncesi oluşmaktadır. Anne
babalar, her ne kadar, çocuk ve gençleri bağımlılık yapan maddeler konusunda uyarsa da; kendi
sergiledikleri davranış modelleri, mantıklı uyarılarından çok daha etkin olmaktadır.
“Bu nedenle, anne babaların, kendilerinin kullanımı konusundaki tutum ve davranışlarının
nasıl olduğunu irdelemeleri gerekir. Örneğin alkol, sigara, ilaç kullanımı konularında bu
maddeleri kullanma nedenleri, sıklıkları, bu maddelere gereksinimleri, kullanıp-bırakma
paternleri, bu alandaki güçlülük ve zayıflıkları gibi özelliklerin hepsi önem taşımaktadır.
“Çocuklar, anne babanın davranışlarını görerek öğrenir, anne-babanın birbirlerine olan
tutum ve davranışlarını da kendilerine örnek alır, sorunların çözümünde anne babanın
davranışlarını kopya ederler.
“AİLE İÇİ EĞİTİM
“Eşler arasındaki ilişkilerin her zaman çok pürüzsüz olması beklenemez. Zaman zaman
sürtüşme, anlaşmazlık ve tartışmalar da olması doğaldır. Önemli olan, anlaşmazlıklar
karşısında, eşlerin olaya yaklaşımları, birbirlerine karşı davranışları ve çözüme ulaşmada
izlenen yolların nasıl olduğudur.
“Anlaşmazlıklarda eşlerin karşılıklı oturup konuşabilmesi, her iki tarafın da
kabullenebileceği bir çözüm yolu bulabilme becerisi önem taşımaktadır. Hiç sorun yokmuş gibi
olayları görmezden gelip sahte bir uyum içinde yaşıyor olmak, hep çiftlerden birinin boyun
eğmek zorunda kaldığı sağlıksız bir ilişki biçimini sürdürmek, sorunların çözümünde çocuklara
sarılmak ya da çatışmayı onların üzerine yansıtmak sağlıksız iletişim modelleridir.
“Çocukların eğitiminde eşlerin beklentileri, istekleri, rolleri, sorumlulukları,
yönlendirmeleri, eğitime yaklaşım biçimleri kuşkusuz birbiriyle tümüyle aynı paralelde
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olmayabilir. Ancak, temel konulardaki eğitim anlayışında, tutarlı ve uyumlu bir birlikteliğin
sağlanması çocuklar adına önem taşımaktadır.
“ÖZGÜR, BAĞIMSIZ, SORUMLU, SINIRLARINI BİLEN, GÜVENLİ ÇOCUK
YETİŞTİRME
“Madde bağımlılığı tehlikesi ile ilgili olarak anne babaların bilmesi gereken önemli
özelliklerden biri; çocukları ve gençleri bağımsız olarak yetiştirebilmenin, onları madde
bağımlılığından uzak tutabilecek en önemli etkenlerden biri olduğudur.
“Maddeler, ancak kullanıldığında bağımlılık yaratırlar. Bağımlılık yapan maddelerin
tümünün ortadan kaldırılması mümkün olmayacağına göre; kişinin bu maddeleri kullanmama
gücünün gelişmiş olması en temel özellik gibi görünmektedir. Kişinin madde kullanması için,
maddeye hayır deme gücünün olmaması ve madde kullanımı konusunda önceden istekli olması
gerekir. Bir başka deyişle, maddeye hayır diyemeyen ve kendisiyle ilgili sorumluluk duygusu
yeterince gelişmemiş olan kişilerde maddeye alışma tehlikesi çok daha fazla olduğu söylenebilir.
“Çocuklara sorumluluk duygusunu verebilmek, onları madde bağımlılığından uzak
tutabilecek en önemli unsurdur.
“Çocukları bağımsız olarak yetiştirmenin ne olduğu; onlara güven ve bağımsızlık
duygusunu kazandıran bir eğitim yaklaşımının nasıl olacağı soruları hep akla gelmektedir.
“Bunu anlayabilmek için, çocukların, kendilerine özgü bir özgürlük ve serbestlikleri
olması; ancak her şeyde olduğu gibi, bu özgürlüğünde sınırlarının iyi tanımlanması gerektiği
bilinmelidir.
“Çocukların kendilerine güvenebilmeleri, kişilik sahibi olabilmeleri için yalnız başlarına,
anne- babasız hareket edebilecekleri alanlara gereksim duyulmaktadır. Anne-babaya düşen
görev, çocuklarına bu serbest alanda yol göstermek; ancak bu serbestliğin sınırlarını da açık
olarak belirlemektir.
“Bu nedenle; çocukların belirli konularda; yaşlarına uygun olarak ve kendi başlarına
serbest hareket edebilmeleri, onların kendi davranışlarını kontrol edebilmeleri için çok önemlidir.
“Çocuk kendi başına bir karar verdiğinde; bu kararın kendi yaşamı üzerindeki etkileri
konusunda bir sorumluluk alacak ve belli oranda bir riske girecektir. Bu risk ona ağır gelse bile,
sonuçta kendisine bazı deneyimler kazandıracaktır. Kendi verdiği kararlar sonucu çocuğun
olumlu şeyler elde etmesi, ona verdiği kararın doğru olduğunu öğrenecek; olumsuz şeyler
yaşaması ise, bu deneyimin ona daha sonraki denemeler için katkıda bulunmasını sağlayacaktır. Bu
deneyimler sonuçta, çocukta güven ve sorumluluk duygusunun gelişmesinde önemli adımlar
olarak düşünülmektedir.
“Bağımsızlık ve kişisel sorumluluk ancak uzun zaman süreci içinde, yavaş yavaş ve
alıştırmalarla verilebilir.
“Hangi yaşta olursa olsun, herkesin belirli sınırlara gereksinimi vardır.
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“Hem toplumsal yaşantıda uyumlu olabilmek, hem kişisel iç huzuru ve dengeyi
sağlayabilmek için; kişinin belirli sınırlarının olmasına gerek vardır. Bu sınırlar, kişisel
bütünlüğü koruyabilmek ve başkalarıyla iletişimde açık ve net olabilmek için de gereklidir. Bu
sınırlar aynı zamanda, kişinin kendini hangi alanlarda ve nereye kadar geliştirebileceğinin de bir
ölçüsü gibi düşünülebilir. Çocukların sınırları, önce anne baba olmak üzere çevre ve toplum
tarafından belirlenmektedir. Aile, okul, meslek eğitimi, maddi durum, ev durumu gibi aileye
değişen etkenler yanı sıra; alienin çocuk yetiştirme biçimleri, tüm alanlarıyla eğitim ve öğretim,
toplumdaki sosyal ve kültürel değer yargıları da bu sınırların belirlenmesinde çok önem taşıyan
değişkenlerdir.
“Çocukların sınırlarının nasıl ve ne oranda olması gerektiği aile tarafından
belirlenirken; kuşkusuz, çocuğun kendinden getirdiği yaratılış özellikleri de bunda etkili
olmaktadır.
“Daha bebeklikten başlayan bu sınırlar, çocuğun gereksinimleri ve ailenin tutumuna göre,
her yaş için farklı düzey ve biçimde olmak üzere yeniden ayarlanmalıdır.
“Çocuk ve gencin sınırları; "esnek ama gevşek değil", "belirli ama katı değil", " tutarlı
ama değişmez değil", "yaptırımı olan ama zorlayıcı değil" nitelikte olmalıdır. Kuşkusuz, bu
sınırların belirlenmesine, çocuk ve gencin gereksinimleri, beklentileri, dilekleri de
önemsenmeli; gelişen topluma göre güncel değerler göz önüne alınmalı; çocuk ve gencin de bu
oluşumda payının olmasına dikkat edilmelidir.
“Çocuğa belirlenen sınırların çok geniş ve gevşek olması; bir anlamda "sınır olmaması"
anlamına gelmektedir. Bu durumda çocuk ve genç, gerçek yaşamda neyi, ne zaman, nerede,
nasıl yapacağını öğrenmemekte; davranışlarını ayarlama ve kontrol edebilmeyi becerememekte;
gerçek yaşamdaki ilişkileri tam anlamıyla kavrayamamakta; insanlarla ve toplumla olan
ilişkilerini ayarlayamamakta; kendi sınırlarının nerede bittiği ve başkalarının özğürlüğünün
nerede başladığını kestirememekte; sosyal uyum ve iletişimde ciddi sorunlarla karşı karşıya
kalmaktadır.
“Bunun tersine, çocuğa gereksiz engellemeler ve yasaklardan oluşan bir sınır
belirlenmesi; "çocuğun kişiliğinin aşırı sınırlanması" demektir. Bu durum, çocuk ve gencin
yaşam becerilerinin gelişmesinde engelleyici rol oynamakta; güvensizlik, karamsarlık ve kuşku
duyguları ve bunların neden olduğu yeni psikososyal sorunlara yol açmaktadır.
“Sınır ve sorumlulukların kesin olarak belirlenmediği, anne baba arasında belirgin
tutum farklılıkları olduğu, aynı konuda farlı zamanlarda farklı sınırların söz konusu olduğu
durumlar; "belirsizlik, tutarsızlık ve güvenilmezlik" olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir
durum, çocuğun ve gencin, kendi davranışlarını ayarlama, karar verme ve sorumluluk almada
sorun yaşamasına neden olacaktır.
“Anne babalar için önemli cümleler: “Çocuk ve genç,
“Duygusal açıdan,
“Sevgi, ilgi, “yakınlık, “onaylama, “Saygı görme, “önem verilme, “Övgü alma,
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“cesaretlendirme,
“kendini özgürce anlatabilme,
“Belli sınırlar içinde bağımsız davranabilme, “Sağlıklı bir ortamda büyüyüp gelişme,
“Uygun biçimde eğitilme,
“Umut ve beklentilerinin desteklenmesini ister. “Çocuk ve genç,
“Anne baba davranışlarını görerek öğrenir, “Anne babayı kendine örnek alıp taklit
eder,
“Anne babanın birbirlerine karşı davranışlarını gözler, “Sorun çözümünde anne
babadan gördüklerini yapar.
“Çocuk ve genç,
“Anne babanın ona zaman ayırmasına gereksinim duyar,
“Ailede olumsuz ilişkiler varsa onarılmasını ister, “Sorumlulukları üstlenmede yol
gösterilme ve destek arar. “Çocuk ve gence sorumluluk duygusu verilmelidir,
“Çünkü sorumluluk duygusu madde bağımlılığından uzak olabilmede önemli bir
unsurdur.
“Anne babanın, çocuk eğitiminde unutmaması gereken bazı cümleler, madde kullanımı
konusunda da geçerli olup; onlara yaklaşımda da dikkate alınmaları gereken bazı cümleler
vardır
“Tedaviye Yönlendirmede Temel Yaklaşımlar Alkol / Madde kullanan kişi,
sorunun varlığını inkar etme eğilimindedir. Bir şey söylemek yerine, aktif biçimde çok iyi
dinlemek Alkol / Maddenin, kişinin yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinin neler olduğunu
farketmesini sağlamak, tartışmadan kaçınmak, yargılamamak, kendine güvenmesini
sağlamaya çalışmak, O' nu olduğu gibi kabul etmek, Alkol / Madde kullanımıyla ilgili
sorunların sorumluluğunu ona bırakmamak; kendi kararlarını vermesini desteklemek.
“ÇOCUK VE GENÇTE MADDE KULLANIMINI DÜŞÜNDÜREN BELİRTİLER:
“Ergenlik dönemi, puberte ile başladığı, gencin kendi ekonomik bağımsızlığının
kazandığı yaşlara kadar sürdüğü kabul edilen bir gelişim dönemidir. Biyolojik, psikolojik ve ruhsal
olarak hızlı değişimlerin yaşandığı bu çağ; kendine özgü bazı özellikler taşımaktadır. 10' lu
yaşların başından, 20' li yaşların başı ya da ortasına kadar uzayabilen bu dönemde; bir çocuğun
yetişkin hale gelmesi söz konusudur.
“Her çocuk ve gencin kendine özgü biçimde yaşadığı bu dönemde, bireysel ruhsal
bağımsızlığın kazanılması, uygun ve tutarlı akran ilişkilerinin kurulabilmesi, kimlik duygusunun
şekillenmesi, geleceğe yönelik planların oluşturulması, karşı cinse ilişkin tutum ve davranışların
tutarlı hale gelmesi, iş ve meslek yolunun çizilmesi, aile ve toplum değer yargılarının harmanlanıp
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kişinin kendine özgü bir değerler sistemi oluşturulması, ekonomik bağımsızlın sağlanması,
davranışlarının sorumluluğunu üstlenir hale gelebilmesi gibi bir çok görev beklenmektedir.
“Ergenlik döneminin uzun zaman sürmesinin yanısıra, ergenden beklenen görevlerin
çeşitliliği ve zorluğu; bu dönemde ergenlerin bazı sorunlar yaşamasına yol açabilir. Bu dönemin
kendine özgü ruhsal ve davranışsal özellikleri, duygusal çalkantıları, uyum güçlükleri, kimlik
sorunları, bocalamaları, otoriteyle çatışmaları çoğu kez büyük sarsıntılara neden olmaksızın
çözülür. Ancak bazı ergenler için, bu özellikler, ciddi ve ağır biçimde sorun yaşanmasına neden
olabilir. Madde kullanımı da bu ciddi sorunlar arasında sayılmaktadır.
“Ergenlik döneminin olağan gelişimsel çalkantılar arasında; derslerdeki başarısında
dalgalanmalar, aileyle çatışma ve aile yaşamından uzaklaşma isteği, ruhsal yönden duygusal ve
davranışsal sorunlar gösterme, ilgi ve isteklerinde kararsızlık ve değişkenlik, okul ya da meslek
eğitimine ilişkin sorun ve bocalamalar yerini değiştirme gibi önemli kararlar söz konusu
olabilir.
“Çocuk ve gençlerde, madde bağımlılığının başlangıcını gösteren kesin bir işaret
yoktur. Ergenliğin olağan duygusal sorunları ya da başka ruhsal bozuklukların da benzer belirtilere
yol açabileceği akılda tutulmalı; ancak, ergende madde kullanımı kuşkusunu akla getirebilecek bazı
ciddi davranış değişiklikleri gözden kaçırılmamalıdır. Bu belirtilerin ciddiyetinin
değerlendirilmesi, başka ruhsal sorunlarla ayırıcı tanının yapılması, çözüm önerileri ve tedavi
yaklaşımı; madde kullanımı konusunda özelleşmiş çocuk/ergen psikiyatristleri ve erişkin
psikiyatrislerinin görev ve sorumluluk alanı içindedir.
“Sevgili Gençler!
“Sizin ve geleceğinizin en büyük düşmanı sigara, alkol ve uyuşturucudur. Birahane,
diskotek, meyhane ve benzeri mekânlar uyuşturucu kullanımı ve dağıtımı için uygun
mekânlardır. Bu mekânlardan uzak durunuz. Merak için gitmek zorunda kalırsanız bile dikkatli
olunuz, tuzaklara düşmeyiniz.
“Uyuşturucular, sizi milli ve manevi değerlerinizden koparır, cemiyete uyum
sağlayamayan kavgacı, sinirli ve uyumsuz insan haline getirir. Bu da içinde yaşadığınız
cemiyetten soyutlanmanıza ve batağa iyice saplanmanıza sebep olur.
“Düşünün! Sizler bizim geleceğimizsiniz. Büyük önder ATATÜRK bile Cumhuriyeti
ve İstikbali sizlere emanet etmedi mi? Onu korumak ve kollamakla yükümlü kılınmışsınız.
Pekii! Bu koruma ve kollama eylemini uyuşmuş beyinlerle yapmanız mümkün mü?
Cemiyetten soyutlanmakla Cumhuriyeti korumanız ve kollamanız mümkün mü?
“Kötü örneklerin hayatlarına, parıltılı ve sahte yaşantılarına aldanmayın. Onlar,
Cumhuriyetin kollayıcısı olan sizleri bu görevden alıkoymak için canla, başla çalışan
düşmanlarınızdır. Soğuk savaşın çirkin bir anlayışı olarak, sizleri önce uyuşturucuya iten ortamları
hazırlayarak dejenere edip, sonrada öldürücü alışkanlıklarla imhaya yönelen guruplar mafya adı
altında örgütlenmiştir.
“Sizin örnek aramaya, hele hele kötü örneklere sarılmanıza gerek yoktur. Çünkü;
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Mustafa Kemal ATATÜRK gibi bir mürşidiniz (Yol göstericiniz) vardır.
“Ne Yapmalısınız?
“Öncelikle uyuşturucu kullanımına yol açan ortamlardan uzak durmalısınız.
“Kötü örneklerden (İdoller) kaçınmalı, onların parıltılı ve şaşalı yaşantılarına
aldanmamalısınız.
“Uyuşturucu kullanımına başlamanın en büyük sebeplerinden olan deneme isteğinden
kendinizi uzak tutmalısınız.
“Size bedava uyuşturucu teklif edenlere "bir kere kullanmadan bir şey olmaz"
diyenlere kanmamalısınız.
“Sorunlarınızın
sığınmamalısınız.

çözümü

uyuşturucu

kullanımıyla

sağlanmaz.

Uyuşturucuya

“Çevrenizdeki arkadaşlarınızda uyuşturucu kullanımına zemin hazırlayan ortamlardan
uzak tutmalısınız.
“Enerjinizi milli ve manevi değerlere sosyal faaliyetlere yönetmelisiniz.
şahsiyetlerin bozukluğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. “Sevgili Gençler!

“Model

“Sevincinizi, üzüntülerinizi aileniz büyükleriyle paylaşınız.
“Sizin en yakın dostunuz sizin için her şeyini fedaya hazır aile büyüklerinizdir. Onlara
karşı dürüst olunuz. Onlardan hiçbir şeyinizi gizlemeyiniz. Onlara güveniniz.
“Problemlerinizi anlatınız, tek başına çözüm bulmaya kalkmayınız.
“Onlar sizlerden daha deneyimlidir. Onlardan korkmayınız. Kimin problemi yok ki? El
birliğiyle her şey çözülür.
“Uyuşturucu ÇÖZÜM değil ÇÖZÜMSÜZLÜKTÜR.”
( https://www.egm.gov.tr/Sayfalar/Uyusturucu-Maddeler.aspx)
Hedef grup olarak kapsamlı olarak ele alınmış olan bu yazıdan alınacak çok dersler vardır.
Yazı gençlere hem genel hedefler göstermekte, hem de bağımlılık yaratan araçlardan kişisel
olarak nasıl uzak durulması, kendiniz için ne yapmanız gerektiğini yetkinlikle anlatmaktadır.
Dikkatlice okunduğunda sadece kendiniz için değil sevdikleriniz, arkadaşlarınız, çevrenizdeki
tüm insanlar, çocuklar, gençler için de çeşitli sorumluluklara sahip olduğunuzu göreceksiniz.

14.6. Birkaç Somut Öneri
Kitap boyunca birçok uygulama önerileri verilmiştir. Bunların hepsini buraya aktarmak
gerekmemektedir, ancak, bunlar arasında en genel ve daha önde ve önemde görünenler özet
başlıklarla şöyle verilebilir. Bu başlıklar aynı zamanda konu ile ilgili tüm çalışmaların ana
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eksenleri ve ortak hedefi niteliğindedir.
Madde kullananlar kendi aralarında örgütlenmelidir. Sosyal çalışma ve diğer
sosyal meslekler bu yolu onlara açmalı, bu iş için kendilerini gönüllendirmeli, güçvericilik
yapmalı, bağlantıları kolaylaştırmalı, kamu desteğini sağlamalıdır.
-

Kamusaldan çok gönüllü girişimler ve gönüllü merkezler desteklenmelidir. Bunlar
hem kamu (halk) hem kamu (devlet) tarafından desteklenmelidir.
-

Bu çerçevede toplumsal duyarlık arttırılmalıdır. Bunun için,

Gençler arasındaki sosyal etkinlikler desteklenmeli ve yoğunlaştırılmalıdır. Bunlar
arasında çeşitli spor ve sanat etkinlikleri, örneğin korolar, halk oyunları, dans grupları, çeşitli
toplantılar, oyun grupları ile grup oyunları düzenlenmelidir. Boş zaman değerlendirme
etkinlikleri yapılmalıdır.
-

Aileler çocuklarına gerekli ve yeterli sevgiyi vermenin yollarını öğrenmeliler.

Bunun için aile danışma programları geliştirilmeli ve ailelere ulaşım ile ailelerin
çocuklarına, çocukların ailelerine ulaşımları kolaylaştırılmalıdır.
-

Aileler madde bağımlılığının düşürdüğü perişanlıktan ve kaostan kurtarılmalıdır.

-

Bunun için aile destek programları uygulanmalıdır.

Çocuklar ve gençlerle aileler dışında öğretmenler, rehber öğretmenler ve sosyal
çalışmacılar daha yakından, daha çok zamana ayırarak, sekiz saat resmi görev saatlerinden
bağımsız çalışma modellerine geçirilmelidir.
Bunun için ilgili sosyal meslek elemanları mutlaka oynak merdiven zamanlama
sistemi ile çalışmalıdır.
-

Onlar çocuklara ve gençlere içsel yaklaşma ve yakınlaşmayı sağlayacak biçimde
giyinmek zorundadır. Takım giysi ve kravatla ilgili kuruluşa ve gruplara gidilmemelidir.
girmelidir.

Bu alana hergün daha fazla ve hızla yeni sosyal çalışmacılar ve psikologlar

PDR diye anılan rehber öğretmenler yeni bir yükseköğretim modeliyle örgün
iletişim bilgisinin kısıtlayıcılığını ve otoritesini aşarak sosyal iletişimi öğrenmeli ve bu alana daha
fazla girmelidir.
Ancak bu alana örgün iletişim atmosferi içinde girilemez. Bu hastaya parmağından
kan almak için vacutainer denen çok ince uçlu bir kan tüpünün iğnesini batırmak yerine çuvaldız
batırmaya benzeyecektir.
Ailelere çocuklarıyla iletişim kursları düzenlenmelidir. Sadece kurs değil bu
konuda spot filmler hazırlanmalı ve 24 saat televizyonlarda döndürülmelidir. İnternet üzerinden,
-

441

evlere uzanılarak ve halk eğitim merkezlerinde, sosyal merkezlerde, toplum merkezlerinde bu
eğitimler düzenli ve sürekli yapılmalıdır.
Bu yaygın eğitim sürecine sosyal çalışmacılar ve psikologlar sadece ücretli olanlar
değil yaygın olarak gönüllülükleriyle de katılmalıdır.
Bunun için önce, sosyal çalışmacılardan ve psikologlardan konu üzerine iyice
bilgilendirilmiş adeta bir “özel tim” oluşturulmalı, bunlar eğitilmeli ve alana yollanmalıdır.
Bu eğitimleri almak isteyen her meslek ve alandan gönüllülerin de bu
eğitimlere katılması sağlanmalıdır.
İş atölyeleri deniyor belirli kesimlerde, atölye zaten iş yapılan, iş üretilen yer
olduğu için yinenin yinelenmemesi adına izninizle ben bunun yerine ilgi işlikleri diyeceğim,
madde kullanımına yaklaşmış ya da batağına düşmüş insanlar için kurulmalı ve çoğaltılmalıdır;
gönüllü işlikler kurulmalıdır.
-

İşlik çalışmalarına koşut olarak madde bağımlıları arasında konuşma ve
durumlarını tartışma toplantıları düzenlenmeli ve bu sürekli olmalıdır.
Bu gençleri toplantılara çekmeye özendirecek teknikler bulunmalı ve
uygulanmalıdır. Geçlerin bu toplantılardan yarar sağladıklarını görmelerini sağlayacak konuşma
ve el işleri yapılmalıdır.
Gençler hazır duruma getirilmeden anne ve babalarıyla mutlaka görüştürülmeye
çalışılmamalı, görüşmeye hazır duruma gelmeleri sağlanmalı ve beklenmelidir.
Konu ile ilgili olarak toplum destekli polise konu ile ilgili eğitim verilmeli,
toplum destekli polis ile sosyal çalışmacılar elele çalışmalıdır.
-

Toplum destekli polise verilecek eğitimin içeriğini polisler sosyal çalışmacılarla
birlikte hazırlamalıdır. Çünkü bu sosyal bir önlem olacaktır. Çünkü bu eğitimde anababaya
yaklaşım, çocuğa, gence yaklaşım, madde kullanan gence yaklaşım modelleri olacaktır.
-

Sosyal çalışmacılar ve bilinçli toplum üyeleri adsız alkolikler grupları gibi adsız
bağımlılar gruplarının kurulmalarını özendirilmelidir. Proje merkezleri bu tür gönüllü
çalışmalara proje kaynakları aktarmalıdır.
Anababaya yukarıda ilgili bölümlerde özetlenen birçok konu gibi çocuğun ilk 20
yaşının çok önemli olduğu, bu yaşlarda çocukla daha fazla iletişim kurulması, onunla daha çok
zaman geçirilmesi bilgisi işlenmelidir.
-

Analar babalar: Polis kayıtlarında sokakta madde bağımlılığı ile ilgili bir olay
görürseniz polise haber veriniz der. Bu doğrudur. Ancak biz de diyoruz ki, evinizde
çocuğunuzdan kuşkulanır ya da madde kullandığını saptarsanız çocuğunuzu polise götürmeyi
düşünmeden onu ikna etmeye çalışarak bir sosyal hizmet merkezine gidiniz; götürünüz. Bu arada,
evet kolay değildir ancak, hiç paniklemeyiniz. Soğukkanlılıkla sosyal merkezilerin vereceği
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kararı, yapacağı programları bekleyiniz; izleyiniz. Bu arada çocuğunuzu dışlamayınız, ondan
vazgeçmeyiniz. Hep yanında olunuz. Onun bu durumunda sizin sevginize şimdi daha çok
gereksinimi olacaktır. Bu durumda ondan elinizi çekmeyiniz.
Bunlardan başka birçok başka öneriler bu kitabın içinde kendilerini gösterirler.
Dikkatlice okuyarak bunları arayıp bulunuz ve bir sanal sayfa açarak önce yukarıdaki önerileri
oraya aktarınız. Arkasına da sizin bulacağınız yeni somut önerileri de bunlara ek olarak siz,
kendiniz toparlayınız.
Bu tür somut yapılacak işler disiplinlerarası çalışma gereği ortak değere sahiptir. Hatta, bu
tür ortak bilgiler disiplinlerarası takım çalışmaları için mutlaka, özellikle bir de çalışılan
yörelerin özel gereksinimlerine ve kültürel özelliklerine uygun olarak tartışılıp görüşülerek
çoğaltılmalıdır. Bu tür iş çeşitleri, bunlar yeter denmeyecek konulardır. Yerine ve zamanına göre
değişik iş çeşitleri sürekli üretilmeli ve farklılıklarından çekinilmeden uygulamaya aktarılıp
denenmelidir. Doğru böyle bulunur ve her başvurana yapılan tek tip uygulama doğru da
olmayabilir.
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Uygulama Soruları
1)
Bu kitaptan sonuç olarak ne öğrendiniz. Bir beş dakika konuşarak, bir
arkadaşınıza, yakınınıza, ailenize, odada yalnızsanız duvara sesli olarak anlatınız lütfen.
2)
anlatınız.

Bağımlılık konusunda doğru bilinen yanlışlar konusunda aklınızda neler kaldı,

3)
İnsan istedikten sonra dünyanın en zor işi olan bağımlılıktan bile
kurtulabiliyormuş değil mi? Kitaptan, bunu destekleyecek birkaç örnek aklınızda kaldı mı? Ya
da, varsa, çevrenizden de örnek verebilirsiniz.
4)
İçişleri Bakanlığının, ki uyuşturucu üreten, satan ve kullananlar için
yakalamadan, yargılanmaları için Adalet Bakanlığına sevke kadar gereğinde zor kullanma
yoluyla mücadele eden bir bakanlıktır, aileler, gençlere yaptığı önerileri, bir kez daha okuyunuz,
nasıl buldunuz? Bu yazıdan kazandıklarınızı yakınlarınıza özetler misiniz? Her anlatmada, her
özetlemede konuya daha bir egemen olacaksınız.
5)
Siz de kitaptaki son önerilere yeni öneriler düşününüz ve katınız. Kitaptaki
önerilerde daha çok eksiklikler var; bilesiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kitaptaki tüm bilgilerin üzerine toparlayıcı, örneklendirici ve değerlendirici
yeni bilgiler edindik. Tüm öğrendiğimiz bilgilerin özetini yaptık. Destek bilgilerle kurduğumuz
temeli sağlamlaştırdık. Devletin koruyucu kollayıcı politikasını öğrendik. Madde bağımlılığından
kurtarıcı çeşitli önerilerle bilgilerimizi uygulamaya aktarmanın yollarını açtık.
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Bölüm Soruları
1)
Bir işin başarıyla tamamlanması için sonuç bölümünde söylediğimiz üç kavrama
(takım çalışması, kararlılık ve kesintisizlik) bu bölüme bir fıkrayla yeni bir kavram daha
ekledik. Hangisi?
a)

Doğru yöntem (hesabını iyi yapmak)

b)

İletişim

c)

Arkadaşlarını işin içine katmak

d)

Uygun ortam yaratmak

2)
Tedavi koşullarının yerine getirilmesi durumunda uyuşturucudan kurtularak
normal yaşama dönmek olanaklıdır.
a)

Doğru

b)

Yanlış

3)
Özel Balıklı Rum Hastanesi psikiyatri uzmanı Dr. Özkan Pektaş’a göre adıgeçen
hastaneye giden bağımlılık hastalarının yüzde kaçı bir daha madde kullanmayı denemiyor?
a)

Ancak % 1,5’u

b)

% 25’i

c)

% 40’ı

d)

% 80’i

4)
Yapılan bir araştırmaya göre uyuşturucu kullananların tedavi olma isteğini içinde
duyanların oranı tamam sayı içinde kaçtır?
a)

% 1,5

b)

% 25

c)

% 40

d)

% 80

5)

AMATEM’lerde hangi tür tedavi yapılır?

a)

Sadece tıbbî tedavi

b)

Sadece psikolojik tedavi

c)

Sosyal ve psikolojik tedavi

d)

Tıbbi, sosyal ve psikolojik tedavi
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6) Madde bağımlılığı tedavisi başarılı olmadıysa, demek ki kişi iradesine sahip değildir.
O zaman vazgeçmelidir diyenlerin yanısıra, tedavi sürecinde iradenin rolü sınırlıdır. Bir
denemeyle başarılı olamayan çok insan birkaç deneme sonunda kurtulmayı başarmıştır.
Tedaviye yılmadan, inanarak devam edilmelidir, diye de bir görüş var. Hangi görüş
doğrudur?
a) Birinci görüş
b) İkinci görüş
7) Uzmanlarca yapılan araştırmalara göre AIDS ile uyuşturucu ortamlarının ve
uyuşturucu kullanımı arasında doğrudan ve dolaylı bir ilişki mevcuttur.
a) Doğru
b) Yanlış
8) İçki, uyuşturucu, kumar, şans oyunları, sapıklık, fuhuş, evden kaçma, gibi
faaliyetlerin tümünü besleyen, onlara ortam yaratan ögelerin tümüne ………………………..
denir.;
9) Çevremizde yasadışı herhangi bir olay görmemiz bir yana, özellikle, şiddete,
istismara maruz kalan, uyuşturucu ya da uyarıcı ilaçlar kullanan çocuk ya da genç gördüğümüz
zaman acil olarak ücretsiz olarak telefon edebileceğmiz numara aşağıdakilerden hangisidir?
a) 155 Polis İmdat
b) 150 Başbakanlık
c) 112 Acil Servis
d) 171 Sigarayı bırakma hattı
10) Madde bağımlılığı konusunda ve alanında, ilgili diğer mesleklerin biyolojik, ruhsal,
psikolojik tedavi etme ya da eğitim verme, suçluları izleme ve yakalama, yargıya teslim etme
gibi belirli bir çervevede belirli görevleri varken aşağıdaki hangi mesleğin hem sorunun ortaya
çıkması öncesi (koruma önleme), hem sorunun ortaya çıkması olası ortamlarda (sosyal
etkinlikler, sosyal rehberlik, grupla çalışma) hem de sorunun ortaya çıkmasından sonra (tedavi,
rehabilitasyon) ve hem de tedavi sonrası aşamada uzun süreli izleme (güçvericilik, savunma ve
destekleme) gibi çok geniş bir boyutta çalışma yükümlüğü ve bu aşamaların herbiri için uygun
yöntemleri vardır?
a) Psikolojik danışma ve rehberlik
b) Psikologluk
c) Psikiyatri
d) Sosyal çalışma
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Cevaplar
1) a, 2) a, 3) c, 4) a, 5) d, 6) b, 7) a, 8) uyuşturucu kültürü, 9) a, 10)d

448

KAYNAKLAR
Kitap Makale Rapor
Atabek, Erdal. 1983 (2. Baskı), Alkol ve İnsan, Istanbul: Kelebek Yayınları.
Austin, David. 1983, The Flexner Myth and the History of Social Work. Social Service
Review, 57(3), 357-377.
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), 2015,
Avrupa Uyuşturucu Raporu – Trendler ve Gelişmeler - 2015,
(http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att _239505_TR_TDAT15001TRN.pdf).
Bakırcıoğlu, Rasim. 2005 (Gözden geçirilmiş 7. Baskı) İlköğretim, Ortaöğretim ve
yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara: Anı Yayıncılık.
Boehm, Werner W. (1959). The Social Casework Method in Social Work Education.
(Vol. X) New York: CSWE.
Burroughs, William S. 1959 (First Edition), Naked Lunch, New York: Grove Press.
Drug Glossar (https://de.wikipedia.org/wiki/Drogen-Glossar) (E. 20 05 2016)
Friedlander, Walter. (1958). Concepts and Methods of Social Work. New Jersey:
Prentice- Hall, Inc.
Gökçen, F. Efser. (yılsız) “Osmanlılarda Müzikle Tedavi”, iç.:
http://ozelegitimsitesi.gen.tr/osmanli-ve-eski-turklerde-muzikle-tedavi.html (Erişim tarihi: 23
Nisan 2016).
Haber Türk Gazetesi, 15 Ekim 2016, “Bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu”,
(http://www.haberturk.com/gundem/haber/1310498-bebek-uyusturucu-bagimlisi-dogdu),
Harmancı, Fatih Mehmet; Cihangir Baycan; İrfan Demir, “Eğitim Araçları ile Okulların
Çevresinde Suç Önleme Yöntemleri”, iç: Polis Bilimleri Dergisi, Y. 16, S. 1, 2013, s. 63-87.
Herrmann Kai; Horst Rieck, 1978, Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo,
Düsseldorf: Stern Verlag.
Hürriyet Gazetesi, 14 Ocak 2004, “Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden 12 kurum
var”, (http://www.hurriyet.com.tr/uyusturucu-bagimliligiyla-mucadele-eden-12-kurum-var38557634),
Kayış, Nevriye. Uzman psikolog ve sosyal çalışmacı, Kendisiyle SABEV’de yapılan
görüşme, 25 09 2014, Ankara.
Mutlu, Ercan. Hacettepe Üniversitesinde yaptığı Sunum, 22 04 2014.
Mutlu, Ercan. Hacettepe Üniversitesine kendisiyle yapılan görüşme, 12 09 2014.
449

Nörenberg, Inge. Suchtpräventionsfachkraft in Hamburg, Kendisiyle yapılan görüşme: 07
06 2016, Ankara.
Ögel, Kültekin; Sevil Taner; Ceyda Yılmazçetin, 2003, Ergenlerde Madde Kullanım
Bozukluklarına Yaklaşım Kılavuzu, Istanbul: IQ Kültürsanat Yayıncılık.
Rickmers, Deike. 2002, “Abhängigkeiten”, http://www.deike-rickmers.de (Erişim: 02 06
2016)
Sabah Gazetesi, 11.10.2009, “40 kez AMATEM’e yattım”,
(http://www.sabah.com.tr/pazar/roportaj/2009/10/11/dugun_gecemde_bile_eroinliydim_ben_
biraktiysam_herkes_birakir),
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Dairesi Başkanlığı, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
ile Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. 2011, EMCDDA 2011
Ulusal Raporu (2010 Verileri) Reitox Ulusal Temas Noktası, “TÜRKİYE” Yeni Gelişmeler,
Trendler, Seçilmiş Konular, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
(TUBİM) (http://www.kom.pol.tr/tubim/SiteAssets/Sayfalar/Türkiye-UyuşturucuRaporu/2011(TÜRKİYE).pdf).
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Daire Başkanlığı, 2013, 2. Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi’nin (2013-2018)
Uygulanması İçin 3. Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı (2013-2015) Basın Bildirisi.
(https://www.egm.gov.tr/Duyurular/Documents/bilgi-notu.pdf).
T.C. Başbakanlık, Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi’nin Uygulanması İçin
Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı (2013-2015), Ankara
(http://www.kom.pol.tr/tubim/SiteAssets/Sayfalar/Ulusal-Uyusturucu-Eylem-Planı/UlusalUyusturucu-EylemPlanı-2013-2015.pdf) (E.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı, TÜBİM, 2013, Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı (2013-2015),
Ankara.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı, TÜBİM, 2013, Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi
(2013-2018), Ankara.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
(EMCDDA), Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM). Türkiye
Uyuşturucu Raporu, 2014, EMCDDA 2014 Ulusal Raporu (2013 Verileri) Reitox Ulusal
Temas Noktası Türkiye Yeni Gelişmeler, Trendler, Seçilmiş Konular, Ankara
TDK (Türk Dil Kurumu) Büyük Türkçe Sözlük,
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts (Erişim: 30 05 2016)
450

Tomanbay, İlhan. 2015, Eroinden Bonzaiye Madde Bağımlılığı ve Sosyal Çalışma, El
Kitabı, Ankara: SABEV. (Ekitap: http://sabev.org.tr/wp-content/uploads/kitap/#/4) (Erişim: 20
05 2016)
Tomanbay, İlhan. 2016, Sosyal Hizmetlerde Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri,
Istanbul Üniversitesi, AUZEF Sosyal Hizmetler Açıköğretim Programı. Ekitap.
Tomanbay, İlhan. 2016, Sosyal Hizmet Yönetimi, Istanbul Üniversitesi, AUZEF Sosyal
Hizmetler Açıköğretim Programı. Ekitap.
Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük (WEB’de).
Uzbay, İ. Tayfun. “Madde Bağımlılığının Tarihçesi, Tanımı, Genel Bilgiler ve Bağımlılık
Yapan Maddeler”, Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi, 2009, 21; s. 5-15.
Weindel, Wolfgang. “Hammer Experte: "PC-Sucht ist schleichender Prozess"”,
https://www.wa.de/yourzz/experte-wolfgang-weindel-hamm-pc-sucht-schleichender-prozess4666604.html (Erişim 02 06 2016)
World Health Organization, Lexicon of alcohol and drug terms. (İnternette (25 12 2015)
Yalçın, Önder. Gaziantep’te sosyal çalışmacı, Kendisiyle Gaziantep’te yapılan görüşme,
21 11 2014.
Mevzuat
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, No: 2313, Kabul Tarihi: 12 06
1933,
T.C. Resmi Gazete, Tarih: 24 06 1933, Sayı: 2435
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kabul Tarihi: 07 05 1987, T.C. Resmi
Gazete, Tarih: 15 5 1987, Sayı: 19461.
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun,
Kabul Tarihi: 07 11 1996, T.C. Resmi Gazete, Tarih: 26 11 1996, Sayı: 22829.
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik, Sayı: 2313, Resmi Gazete Tarihi: 21 11 1982, Sayı: 17875.
Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete:
Tarih: 23 Kasım 2011, Sayı: 28121.
Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete: Tarih:
29.12.2013, Sayı: 28866.
12 04 1988 Tarih ve 19783 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 88/12773 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararnamesi.
451

12
Şubat 2011 Tarih ve 27845 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2011/1310 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararnamesi.
7 Şubat 2014 Tarih ve 28906 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2014/5818 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararnamesi.
6 Şubat 2015 Tarih ve 29259 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2015/7238 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararnamesi.
WEB
http://aaeskisehir.blogspot.com.tr/2015/01/alkolizmle-ilgili-kitaplar.html (Erişim: 04 10
2016).
http://akheneton.blogcu.com/kizilderililer/1479996 (Erişim: 18 05 2016).
http://eski.teb.org.tr/images/upld2/ecza_akademi/makale/20110325100354madde_bagiml
iligi_tarihcesi.pdf (Erişim: 21 05 2016).
http://hafif.org/yazi/turkiye-deki-yasal-eroin-fabrikalari (Erişim: 21 04 2016).
http://mi263.freeddns.org/1715-drogenhandel-geschichte.php (Erişim: 21 04 2016).
http://www.hurriyet.com.tr/abddeki-marihuana-tezgahinin-ilk-musterisi-bassavci-oldu26772797 (Erişim: 12 05 2016).
http://www.husnuozyeginvakfi.org.tr/saglik (Erişim: 21 04 2016).
http://www.recovery.org/topics/about-the-narcotics-anonymous-na-12-step-recoveryprogram (Erişim: 06 10 2016)
http://www.saglik.gov.tr/Hastahaklari/belge/1-39059/amatem-merkezleri.html (Erişim: 27
06 2016).
http://www.suchtprozesse.de/sucht.htm (Erişim: 21 09 2015).
http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/madde-bagimliligi (Erişim: 05 06 2016).
http://www.yesilay.org.tr/documents/file/yesilay/images/bagimliliklamucadele/bagimlilik- dongusu.jpg (Erişim: 22 07 2016).
http://vehaber.org/haber/18023/sihirli-mantar-yiyen-ailenin-basina-gelmeyenkalmadi.html (Erişim: 21 05 2016).
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Bilsenkraut (Erişim: 11 4 2016).
https://gruene-jugend.de/zeitleiste-der-drogengeschichte (Erişim: 15 03 2016).
452

https://tr.instela.com/louis-lewin--3388554 (Erişim: 15 05 2016).
https://tr.wikipedia.org/wiki/Balıklı_Rum_Hastanesi (Erişim: 17 04 2016).
https://www.diakonie-hamburg.de/de/visitenkarte/elas-suchtselbsthilfe (Erişim: 14 03
2016).
https://www.egm.gov.tr/Duyurular/Documents/bilgi-notu.pdf (Erişim: 11 05 2016).
https://www.egm.gov.tr/Sayfalar/Uyusturucu-Maddeler.aspx (Erişim: 11 05 2016).
http://www.ahaber.com.tr/galeri/turkiye/diyarbakir-licede-buyuk-uyusturucuoperasyonu/14 (Erişim: 15 10 2016).
http://www.yesilay.org.tr/tr/haberler/detay/bagimliliklarla-mucadelede-federasyon-veuniversite-isbirligi (Erişim: 23 09 2016).
www.tubim.gov.tr (Erişim: 26 05 2016).
www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/madde-bagimliligi (Erişim: 22 07 2016).
YARARLANILAN KAYNAKLAR
Altun, İsa. 2013, Kod Adı: Beyaz Ölüm – Bir Kereden Çok Şey Olur, Istanbul: Çatı.
(Anonim), 2006, Bir Genç Kızın Uyuşturucu Günlüğü, Çeviren: Selim Yeniçeri, Istanbul:
Koridor.
Asi Karakaş, Sibel; Filiz Ersöğütçü, “Madde Bağımlılığı ve Hemşirelik”, Sağlık
Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2016, C. 3, S. 2, s. 133-139.
Albayrak, Selvinaz; Serap Balcı, “Gençlerde Madde Bağımlılığı ve Önlenmesi”,
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2014, 11; s. 30-37
Altuner, Durdu; Nalan Engin; Cüneyt Gürer; İlkay Akyay; Arif Akgül, “Madde
Kullanımı ve Suç İlişkisi: Kesitsel Bir Araştırma”. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2009, 7; s. 87-94
Ateş, Zeynep Banu, “Sigarayı Bırakma Tedavisinde Sosyal Grup Çalışması: Bir Olgu
Sunumu, s. 23-26, Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, s. 13-17,
http://www.saglik.gov.tr/SHGM/TSH/2/index.html (Erişim: 16 09 2014).
Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği; Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 5. Ulusal
Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 27-30 Kasım 2008 Antalya, (Yayınevi ve yılı yok.)
Ballard, J. G. 2001, Kokain Geceleri, Çeviri: Süha Sertabiboğlu, Istanbul: Ayrıntı.
Beyazyürek, Mansur; Tulga Tolun Şatır, “Madde Kullanım Bozuklukları, Psikiyatri
Dünyası”, 2000, 4; s. 50-56
453

Boztaş, Mehmet Hamid; Özden Arısoy, “Uçucu Madde Bağımlılığı ve Tıbbi
Sonuçları”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2010, 2; s. 516-531
Ceylan, Erkan; Medaim Yanık; Mehmet Gencer, “Harran Üniversitesi’ne Kayıt Yaptıran
Öğrencilerin Sigaraya Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörler”, Toraks Dergisi, 2005, 6; s. 144150
Coşkunol, Hakan. “Türkiye’de Madde Kullanımı Konusunda Durum Analizi”, 19 Nisan
2013, Manisa, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü.
http://www2.bayar.edu.tr/cbukam/ docsMadde_Bagimliligi_2013_Mayis/Hakan_Coskunol.pdf
(Erişim: 20 09 2014).
Covey, Stephen M. R.; Rebecca R. MERRILL, 2009, Schnelligkeit durch Vertrauen –
Die unterschätze ökonomische Macht, Offenbach: Gabal.
Çelik, Mutlu. 2015, Uyuşturucu Nedir? Nasıl Anlarız? Ne Yapabiliriz? –Anne-Babalara,
Öğretmenlere, Gençlere Yaşamdan Örnekler, Röportajlar, Mücadele Yöntemleri-, Ankara:
Alter.
Çöpür, Mazlum; İmdat Elmaz; Yeşim Can, “Madde Bağımlılığı ve Antisosyal Kişilik”,
Kriz Dergisi, 1995, 3; s. 194-196
Dilbaz, Nesrin. “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma”, T.C.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara,
2013; s. 19-45
Dinç, Mehmet. “Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı
Sempozyumunun Ardından”, Addicta – The Turkish Journal on Addictions -, Güz 2014, S.
1-2, s. 143-150.
Dinç, Mehmet. “38 Yıldır Gerçek Olan Bir Rüya: San Patrignano”, Addicta – The
Turkish Journal on Addictions -, Bahar 2015, S. 2-1, s. 131-136.
Devlet Denetleme Kurulu. Araştırma ve İnceleme Raporu - Madde ve Diğer Bağımlılıklar
ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi,
2014.
Duman, Nurdan. “Uçucu Madde Bağımlılığı Olan Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal
Hizmet Müdahalesi”. İç: Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet:
Prof. Dr. Nesrin Koşar’a Armağan. Ankara: H.Ü. SHY Yayını, 2001. s. 86-100.
Ekşi, Aysel. 1999, Alkol, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımı, Istanbul: Nobel Tıp
Kitabevleri.
Ercan, Zafer. 2010, Kapımızdaki Düşman: Uyuşturucu, Istanbul: Nemesis Kitap.
Ercan, Zafer. 2013, Uyuşturucunun Harman Yeri – Bir Narkotikçinin Kaleminden Erken
Uyarı Sistemi: 2, Istanbul: Nemesis Kitap.
454

Erdinç, F. Cengiz. 2004, Overdose Türkiye, Istanbul: İletişim.
Evcin, Uğur. “Dünyanın En Büyük Okul Anketi: ESPAD Üzerine Bir Değerlendirme”,
The Turkish Journal on Addictions, 2014, 1; s. 135-142
Evren, Cüneyt; Kültegin Ögel; Berna Uluğ, 2012, Alkol Madde Bağımlılığı Tanı ve
Tedavi El Kitabı, Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği.
Fawer, Adam. 2013 (31. Baskı), Empati, Çev. Murat Kayı, Istanbul: April.
F. Christiane, 1999, Christiane F.’nin Korkunç Anıları: Eroin, Çeviren: Erol Özbek; Ümit
Kıvanç, Istanbul: Altın Kitaplar.
Gezek, Funda. 2007, Sokakta Yasayan Gençlerin Aile Yapısı ve Madde Bağımlılığı
Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim
Bilimleri Ana Bilim Dalı Halk Eğitimi Bilim Dalı, İstanbul.
Güleç, Cengiz; Ertuğrul Köroğlu; Selahattin Şenol. 2007, Psikiyatri Temel Kitabı.
Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
Kalyoncu, Ayhan. 2012 (2. Baskı), Plastik Düşler – Bağımlılık Hakkında Gerçekler, Yeni
Bilgiler, Yeni Tedaviler, Yeni Umutlar -, İstanbul: Kapital.
Karaca, İsmail. 2010, Aile İçi İletişimin Ortaöğretim Öğrencilerinin Madde
Bağımlılığına Etkisi (Elazığ İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Radyo-Tv Sinema Anabilim Dalı, Elazığ.
Karataşoğlu, Soner. “Sosyal Politika Boyutuyla Madde Bağımlılığı”, Türk İdare
Dergisi, 2013 Haziran, S. 476, s. 321-352.
Kaya, Yeliz; Nevin Şahin, “Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü”,
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2013, 10; s. 3-7
Koçak, Yavuz Tufan. 2014, Bağımlılık Kader Değil: Çare Var! Başka Bir Dünya
Mümkün, Istanbul: Başka Yerler.
Köknel, Özcan. 1983, Alkolden Eroine Kişilikten Kaçış, Istanbul Altın Kitaplar. Köknel,
Özcan. 1998, Bağımlılık, Istanbul: Altın Kitaplar.
Köknel, Özcan. 1999, Çocukluk ve Gençlik Çağında Madde Bağımlılığı, Istanbul: Nobel
Tıp Kitabevleri.
Köknel, Özcan. “Alkol ve Madde Bağımlılığı Altkültürü”, iç: Bağımlılık Dergisi, C. 2, S.
2, 2001, s. 71-76.
Lexicon of alcohol and drug terms published by the World Health Organization
(http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en)
455

Mert, Abdullah.; Şahin Kesici; Esra İlgün; Çağla Girgin Büyükbayraktar, 2015 (4.
Basım), Aile Terapisinde Kullanılan Teknikler, Istanbul: Nobel.
Miller, Maryann, 2011, Bir Annenin Uyuşturucu Operasyonu, Çeviren: Yasemin
Ertuğrul, Istanbul: Arvo.
Miller, William R.; Stephen Rollnick, 2009, Motivasyonel Görüşme – İnsanları Değişime
Hazırlama, Editörler: Figen Karadağ; Kültekin Ögel; Ahmet Ertan Tezcan, Ankara: HYB.
Mutlu, Ercan. “Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet”, Yayınlanmamış elektronik
makale. (Erişim: 05 09 2014).
Mutlu, Ercan. “Madde Bağımlılığında Ailenin Rolü”, Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, s. 1317, http://www.saglik.gov.tr/SHGM/TSH/2/index.html (Erişim: 16 09 2014).
Mutlu, Ercan. “Annelere Bağımlılık Semineri”, Hürriyet Ankara, 15 11 2014.
Ögel, Kültegin; Alper Aksoy; Olcay Liman; Ebru Sorgun. 2004, Sokakta Yaşayan
Çocuklar ve Madde Kullanımı, İstanbul: Yeniden Yayıncılık.
Ögel, Kültekin. 2005, Çocuklarda Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı, Istanbul: Morpa
Kültür Yayınları.
Ögel Kültekin, “Madde Kullanım Bozuklukları Epidemiyolojisi”, Türkiye Klinikleri Tıp
Bilimleri Dergisi, 2005, 1; s. 61-64
Ögel, Kültekin. 2006, Madde Bağımlılarına Yaklaşım ve Tedavi, Istanbul: IQ Kültür
Sanat Yayıncılık.
Ögel, Kültekin. 2008, Alkol ve Madde Bağımlılığında Kısa Girişimler, Ankara: HYB
Yayıncılık.
Ögel, Kültekin. 2010, 99 Sayfada Sigara Bağımlılığı, Ankara: Türkiye İş Bankası.
Ögel, Kültekin, 2010, Madde Kullanımı ve Bağımlılığın Nedenleri, Sigara, Alkol ve
Madde Kullanım Bozuklukları: Tanı, Tedavi ve Önleme, Istanbul: Yeniden Yayınları.
Ögel, Kültekin. 2013, Türkiye’de Madde Bağımlılığı, Istanbul: IQ Kültür Sanat
Yayıncılık.
Ögel, Kültekin. 2014, Bağımlı Aileleri İçin Rehber Kitap – Alkol, uyuşturucu, bilgisayar,
sigara ve diğer bağımlılıkları olanların yakınlarına bilgiler, Ankara: Türkiye İş Bankası.
Ögel, Kültekin; Sevil Taner; Ceyda Yılmazçetin Eke; Bilge Erol, “Madde Bağımlılığını
Önlemede Öğretmen ve Ebeveyn Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Anadolu
Psikiyatri Dergisi, 2004, 5; s. 213-221
Özbay, Haluk; Erol GÖKA, Emine Zinnur KILIÇ, 1994, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri,
456

Ankara: Songür.
Öztürk, Elif, 2013, Duman Altı Hayatlar, Istanbul: Uğur Tuna.
Öztürk, M. Orhan; N. Aylin Uluşahin, 2015 (13. Baskı), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları.
Istanbul: Nobel Tıp Kitapları.
Polat, Gonca, “Madde Bağımlılığı Tedavisinde Sosyal Hizmet Mesleği”, Okmeydanı Tıp
Dergisi, 2014, S. 30; Ek Sayı: 2, s. 143-148
Powell, David J. (yılsız) Ergenlerde Madde Bağımlılığı Tedavisi - Türkiye Modeli.
Çoğaltım. Yayına hazırlayan: Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Gaziantep. [Telefonla alınan bilgiye
göre basım yılı: 2008. Görüşülen: Önder Yalçın, Gaziantep]
Saka, Reşat. 1948, Uyuşturucu Maddeler, Afyon-Morfin_Eroin_Esrar-Kokain Hakkında
Milli ve Milletlerarası Hukuki ve Sosyal Durum, Istanbul: Cumhuriyet Matbaası.
Satan, Ayşin. “Ergenlerde Akran Baskısı Benlik Saygısı ve Alkol Kullanımı Arasındaki
İlişkilerin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Dergisi, 2011, 34: s. 183-194
Sevil, Hüseyin Tekin. 1998, Uyuşturucu Bağımlılığı – Tanımlar, Sorunlar, Çözümler -,
Ankara: SABEV.
Sevin, Çağrı; Ercüment Erbay, “Madde Bağımlılarının Tedavi Sonrası Sosyal Yaşama
Uyumları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları”, iç: Bağımlılık Dergisi, C. 9, S. 1, Nisan 2008, s. 111.
Sezgin, Esra; Cünety Evren; Özgül Gülömür Çınar; Suat Küçükgöncü; Müberra Kılıç
Bayram, “Antiepileptik Barbeksaklon (Maliasin) Bağımlılığı Olan İki Olgu”, Düşünen Adam
Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010, 23; s. 128-132
Small, Gary; Gigi Vorgan, 2013 (26. Baskı), Bir Psikiyatristin Gizli Defteri – En Sıradışı
Vakalar -, Çev. Duygu Akın, Istanbul: Istanbul: NTV.
Şimşek, Nuray. “Madde Kullanım Bozukluğu Olan Birey ve Ailesinin Hemşirelik
Bakımı”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010, 1; s. 96-99
Tanhan, Fuat; Gamze Mukba, “Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan
Değişkenlerin İncelenmesi”, Bağımlılık Dergisi, 2014, 15; s. 65-75
Tarhan, Nevzat. 2009, Var mı Beni Anlamak İsteyen, İstanbul: Timaş.
Tarhan, Nevzat; Serdar NURMEDOV, 2011, Bağımlılık – Sanal ve Gerçek, Istanbul:
Timaş.
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı, EMCDDA Yıllık Ulusal Raporları (2006’dan 2014’e kadar), Reitox
457

Ulusal Temas Noktası, Türkiye Yeni Gelişmeler, Trendler, Seçilmiş Konular (Türkiye
tarafından EMCDDA’ya Sunulan Yıllık Rapor. Ankara: Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM), REITOX.
Toker, Timur; Ahmet Tiryaki; Gamze Özçürümez; Baykal İskender, “Madde
Kullananlarda Çocukluk Örselenme Yaşantılarının, Madde Kullanma Eğilimi, Benlik Saygısı ve
Başa Çıkma Tutumları ile İlişkisi”, Türk Psikiyatri Dergisi, 2011, 22: s. 83-92
Tosun, Musa. “Madde Bağımlılığına Genel Bakış”, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi, 2008, 62; s. 201-220
Turhan, Ebru; Tacettin İnandı; Cahit Özer; Sabahat Akoğlu, “Üniversite Öğrencilerinde
Madde Kullanımı, Şiddet ve Bazı Psikolojik Özellikler”, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 2011, 9;
s. 33-44
Uluğ, Berna ve ark. “Erken ve Geç Başlangıçlı Alkol Bağımlılığı Tiplerinde Yürütücü
İşlevler ve Kişilik Özellikleri”, Türk Psikoloji Dergisi, S. 17, 2012, s. 63-76.
Uluğ, Berna. “Genç Erişkinlerde Çoğul Tanılı Durumlar: Tanı ve Tedavi”, 46. Ulusal
Psikiyatri Kongresi, İzmir, 9 Ekim, 2010. (Slayt sunum. WEB’de).
Uluğ, Berna Diclenur. “Görünenin Ardındaki Güçlük: Madde Kullanım Bozuklukları ve
Çoğul Tanılı Durumlar”, Nöropsikiyatri Arşivi, S. 52, 2015, s. 213-215.
United Nations Office On Drugs and Crime, World Drug Report 2014, United Nations
New York, 2014.
Uzbay, İ. Tayfun. “Madde Bağımlılığının Tarihçesi, Tanımı, Genel Bilgiler ve Bağımlılık
Yapan Maddeler”, Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi, 2009, 21; s. 5-15.
(http://eski.teb.org.tr/images/upld2/ecza_akademi/makale/20110325100354madde_bagimlilig
i_tarihcesi.pdf) (Erişim: 21 05 2016).
Uzman, Mazhar Osman. 1934, Keyif Veren Zehirler. Istanbul: Kader Basımevi.
Ünal, Mehmet. 1981, “Alkolizm ve Alkol Psikozları”, iç: Öztürk, M. O. (Ed.), Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Ankara: Meteksan Ltd. Şti. s. 263-292.
Ünal, Mehmet. ‘ Madde Bağımlılığı ve Alkolizmde Aile’ Aile ve Toplum”, Aile
Araştırma Kurumu Dergisi, C. 1, Y. 1, S. 2, Haziran 1991, Ankara, [Sayfa numaraları yok.]
Yalom, Irvin D. (Genel Editör), 2008, Alkolizm Terapisi, Ed. Stephanie Brown, Istanbul:
Prestij Yy.
Yalom, Irvin; 2012, Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği, Çev. Özgür Karaçam;
Ataman Tangör, Istanbul: Kabalcı.
Yalom, Irvin D.; Ginny Elkin, 2012 (2. Baskı), Her Gün Biraz Daha Yakın: İki Kere
Anlatılan Herkesin Bildiği Bir Terapi, Çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit, Istanbul: Kabalcı.
458

Yalçın, Önder. 2013, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Tedavi ve
Rehabilitasyon Modeli. Gaziantep: Büyükşehir Belediyesi.
Yalom, Irvin D.; Walton Roth, 2014 (2. Baskı), Anksiyete Terapisi, Ed. Stephanie
Brown, Istanbul: Prestij Yy.
Yalom, Irvin D. (Genel Editör), 2014, Psikoterapi Seti _ Güncel Politik Etkili - , Istanbul:
Prestij Yy.
Yalom, Irvin. 2015, Bağışlanan Terapi, Çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit, Istanbul:
Kabalcı.
Yalom, Irvin. 2015, Bugünü Yaşama Arzusu - Schopenhauer Tedavisi - , Çev. Zeliha
İyidoğan Babayiğit, Istanbul: Kabalcı.
Yaman, Ömer Miraç. 2014 (5. Baskı), Apaçi Gençlik - Gençlerin Toplumsal Davranış ve
Yönelimleri: Istanbul’da “Apaçi” Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma -, Istanbul:
Yeşilay Yy.
Yeşilay, 2016, Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu Sonuç
Bildirgesi, C:/Users/userr/Desktop/2016%202017%20GÜZ%20MADDE%20BAĞIMLILIĞI/
Uluslararası%20Uyuşturucu%20Politikaları%20%20Sonuç%20Bildirgesi%20_%20Yeşilay.h
tml (Erişim: 12 09 2016).
Yıldız, Murat; Betül Çapar, “Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Dindarlık
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2010, 10; s.
103‐131
Yılmaz, Mehmet Emin. 2010, Son Şırınga, Ankara: Alter Yy.
Yılmaz S:, Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Beyazyürek M., “Bağımlılık Tedavi
Kliniklerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları”, iç: VI. Anadolu Psikiyatri Günleri, Bilimsel
Çalışmalar Kitabı, Erzurum, 1997, s. 309-313.
Yiğit, Hatice. 2010, Ergenlerin Benlik Saygılarının Yaşam Doyumu ve Bazı Özlük
Nitelikleri Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
Yorgancıoğlu, Arzu; Ayşen Esen, “Sigara Bağımlılığı ve Hekimler”, Toraks Dergisi,
2000, 1; s. 90-95
YTK Yaşam Atölyesi Eğitim Kitabı (Yılsız), Istanbul: AYBUDER. (AYBUDER’de
kullanılan, dışarıya dağıtımı olmayan eğitim kitabı).
Zengin, Eray, 2004, Öldüren Maddeler, Ağrı: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı Rehberlik
ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.
Zengin, Seher; Birsen Altay, “Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Gören
459

Öğrencilerin Madde Kullanım Durumlarına Göre Benlik Saygısının İncelenmesi”, Gümüşhane
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014, 3; s. 892-907

460

EK: BAĞIMLILIK ALANINDA KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ
- TÜRKÇE, İNGİLİZCE, ALMANCA -

Madde bağımlılığı alanında çalışan sosyal çalışmacıların uygulamalarının başarısı
için anlamlarını bilmelerinin gerekli olduğu kimi temel kavramları ve terimleri
buraya topladık. Bunlar eksiksiz değildir. Uygulama süreci içinde yeni terimler,
kavramlar geliştikçe öğrenme sürdürülmeli; bu sözlük zenginleştirilmelidir.
Bu kısa terimler sözlüğünün İngilizce terimlerin doğruluklarını denetleme
konusunda ricamı kırmayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilimdalı öğretim üyesi Prof. Dr. Berna Uluğ’a, Almanca terimlerin
denetlenmesi ricamı kırmayan Hamburg ELAS Suchtselbsthilfe
Suchtkrankenhelfenderin (bağımlılık hastaları yardımcısı) ve Bağımlılarla Sosyal
Grup Çalışmacısı Bayan Inge Nörenberg’e ve Alman üniversitelerinde öğretimlerini
tamamlayan Uzm. Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Nevriye Kayış’a verdikleri değerli
katkılardan ötürü teşekkürlerim vazgeçilmez bir borçtur. Bu titiz çalışmaya karşın
kavramların İngilizce, Almanca ve hatta Türkçe karşılıklarında bir yanlışlık varsa
sorumluluğun tekbaşına bana ait olduğunu belirtmem de gerekiyor.

Türkçe

İngilizce

Almanca

acıyitim etkisi / ağrı kesici
etki / analjezik etki

analgesic effect

analgetische Wirkung

acıyitim etkisi yapan madde /
ağrı kesici etki yapan madde
/ analjezik etki yapan madde

analgesic

Analgetikum, n

adölesan > ergen / yeniyetme / ergenlik
afyon

opium

Opium, n / Mohnsaft, m

afyonlu ilaçlar / opiyat/lar

opiate/s

Opiat/s, n/p

agoni / ölüm öncesi

agony

Agonie, f

agonik evre / ölüm evresi

agonic phase

agonische Phase

agonist / etkili / benzer etkili
(tedavi)

agonist, substitution therapy

agonist

agu / zehir / toksin

poison

Gift, f

ağır tiryaki

heavy smoker

ein starker Raucher

ağrı kesici etki / acıyitim
etkisi / analjezik etki

analgesic effect

analgetische Wirkung

ağrı kesici etki yapan madde /
acıyitim etkisi yapan madde /
analjezik etki yapan madde

analgesic

Analgetikum, n

ağrıkesici ilaç/lar

analgesic drug/s

Schmerzmittel, n

ağusuzlaştırma / arındırma /
zehirden arındırma /
detoksifikasyon

detoxification

Entgiftung, f
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Akıl hastalı/ğı/kları / ussal
rahatsızlık/lar / zihinsel
rahatsızlık/lar

mental disorder/s

geistige/s Störung/en

aldehit/ler

aldehyde

Aldehyd, n

Algı bozukluğu

perception disorder

Wahrnehmungsstörung, f

Algı yanılması

illusion

Täuschung, f / Illusion, n

alkaloid

alkaloids

Alkaloid, n

alkaloid kokain

cocaine alkaloid

Kokain alkaloid, n

alkol

alcohol

Alkohol, n

alkol bağımlılığı / dipsomani

dipsomania / alcohol addiction /
alcohol dependence

Dipsomanie, n / Alkoholsucht, f /
Alkoholabhängigkeit, f

alkol bağımlısı

dipsoman / alkohol addict

Dipsoman, n / Alkoholsüchtig, f

alkolik

alcoholic / dipsomaniac

AlkoholikerIn, m/f / Trinker/in, m/f /
alkoholisch

alkolizm

alcoholism

Alkoholismus, n

Alkolizm tedavisi

alcoholism treatment

Alkoholismusbehandlung, f

amfetamin / uyarıcı – sentetik
- ilaç

amphetamin

Amphetamine, f

amfetamin hapı

amphetamin drug

Amphetamintablette, f

amfetamin şoku > uyarıcı
şoku

amphetamine schock

amphetaminer Shock

analjezik > ağrıkesici
analjezik etki / ağrı kesici etki / analgesic effect
acıyitim etkisi
analjezik etki yapan madde /
ağrı kesici etki yapan madde
/ acıyitim etkisi yapan
madde
anestezi / uyuşturma /
duyuyitim

analgetische Wirkung

analgesic

Analgetikum, n

anesthesia

Anästhesie, f / Betäubung, f

anestezik etki /anestetik etki

anesthetic effect

betäubende Wirkung

anestezik ilaçlar

anesthetic drugs / narcotic

Betäubungsmittel, n / Narkotikum, n

antibiyotik

antibiotic

Antibiotikum, n

antibiyotik etki

antibiotic effect

antibiotische Wirkung

antidepresan/lar

anti depressant

Antidepressiva, n

antikonvülzan

anticonvulsant

Antikonvulsivum, n

arama davranışı

search behaviour

Suchverhalten, n

arındırma / zehirden
arındırma / agusuzlaştırma /
detoksifikasyon

detoxification

Entgiftung, f

arındırma tedavisi /
detoksifikasyon tedavisi

detoxification treatment

Entgiftungsbehandlung, f
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aşırı coşku

euphoria

Euphorie, f / Begeisterung, f

Avrupa Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Bağımlılığını
İzleme Merkezi (AUUBİM)

European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Europäische Beobachtungsstelle für
Drogen und Drogenabhängigkeit
(EBDD)

ayahuska > küçük ölüm / karanlık kapı /yutan
ayakta tanı / ayakta teşhis

outpatient diagnostic

ambulante Diagnostik

ayakta tedavi

outpatient treatment

ambulante Behandlung

ayakta tedavi merkezi /
poliklinik

outpatiens treatment center /
outpatiens clinic / polyclinic /
policlinic

ambulantes Behandlungszentrum /
Poliklinik, f

ayık kalma / ayıklaşma

sobering

ernüchternd

ayıklaşma / ayık kalma

sobering

ernüchternd

ayyaş / sarhoş

inebriate

berauscht / besoffen

bağımlı

dependent

Abhängig/e, m/f / abhängig sein

bağımlı kişilik

dependence personality

abhängige Persönlichkeit

bağımlılık

dependency / dependence

Abhängigkeit, f / Dependenz, f

bağımlılık davranışı

addictive behaviour

Suchtverhalten, n

bağımlılık derecesi

degree of dependency

Abhängigkeitsgrad, m

Bağımlılık hastalıkları

addictive disorder/s / addictive
disease/s /

Suchtkrankheit/en, f/p

bağımlılık kriz/i/leri

withdrawal/s

Abhängigkeitskrise/n, f/p

bağımlılık psikiyatrisi

addiction psychiatry

Sucht-Psychiatrie, f

bağımlılık şiddeti

addiction violence

Sucht-Gewalt, n

bağımlılık tedavisi

addiction treatment

Sucht-Behandlung, f

bağımlılık yapan / tiryaki
eden / düşkünlük yapan

addictive

suchterregend / süchtigmachend /
suchtbildend

bağımlılık yapan ilaç/lar

addictive drug/s

suchtbildende Tablette / Suchtstoff,
f

bağımlılık yaratan

addictive

süchtigmachend / suchterzeugend /
suchtbildend

Bağımlılık yaratmayan

nonaddictive

nicht-süchtigmachend / nichtsuchterzeugend / nicht-suchtbildend

bağlanma / bağlılık /
bağlantılı olma

connection

Verbundenheit, f

bağlantılı olma / bağlılık /
bağlanma

connection

Verbundenheit, f

bağlı olma / tâbi olma

depending

Abhängig sein / Abhängig werden

bağlılık / bağlanma /
bağlantılı olma

connection

Verbundenheit, f

banotu

henbane

Bilsenkraut, m

barbitür ekşisi

barbituric acid

Barbitursäure, f
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Barbitürat/lar

Barbiturate/s

Barbiturate/n, n/p

baskılayıcılar / depresan/lar

depressant/s

Beruhigungsmittel/s, f/p /
Depressiva, n

baş dönmesi / sersemlik / göz
kararması

dizziness

Schwindel, m

benzer etkili / agonist / etkili
(tedavi)

agonist, substitution therapy

agonist

besin zehirlenmesi / botulizm

botulism

Botulismus, n

beyni etkileyen ilaç/lar

psychotropic drug/s

psychotrope Drogen

beyni etkileyen madde/ler

psychotropic substance/s

psychotrope Substanz/en /
psychotroper Stoff/e

bıraktıktan sonraki ilk
kullanım / slip

slip

Ausrutscher, m

bipolar bozukluk

bipolar disorder

bipolare Störung

birçok kez kullanım

prolapse

vorgefallene / prolabiert / prolapses

birine bağlanmak

dependence on someone

verbinden auf jemand

birleşme / yapışma

adhesion

Haftung, f / Adhäsion, f

Birleşmiş Milletler
Uyuşturucu ve Suç Ofisi
(UNODS)

United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC)

Büro der Vereinten Nationen für
Drogen-und
Verbrechensbekämpfung (UNODC)

boruçiçeği / şeytanelması /
cehennemçanı / şeytanotu /
şeytantrompeti / tatula

datura / thorn apple

Stechapfel m

botulizm / besin zehirlenmesi

botulism

Botulismus, n

buğu çekme / soluma

inhalation / inhalant

Inhalation, n / Einatmen, n / inhalant

buprenorfin -

buprenorphine

Buprenorphin

Burundanga (Baskça sözcük)

piece of junk / worthless item / mess / Burundanga, n
disarray / mix up

bütünleşmek / entegre olmak

integration

Eingliederung, f / Integrierung, f

cehennemçanı /
şeytanelması / boruçiçeği /
şeytanotu / şeytantrompeti /
tatula

datura / thorn apple

Stechapfel m

cinsel bağımlılık

sexual addiction

Sexsucht, f

cinsel yolla bulaşan
hastalıklar

sexually transmitted diseases

sexuell übertragbare Krankheiten

coşku yaratan ilaç/lar

euphorical drug/s

Begeisterungsmittel, n /
synthetische Droge/n, p

çalışma hastası / hastalık
derecesinde çalışan

workaholic

arbeitssüchtig / ArbeitssüchtigerIn,
m/f

çay bağımlılığı

tea addiction

Teesucht, f

çok halkalı / heterosiklik

heterocyclic

heterocyclische Verbindung
(Ringstruktur, f)
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çoklu bağımlılık

polytoxikomanie

Polytoxikomanie, f

çökkün / depresif

depressive / depressed

depressiv

çökkünlük / depresyon

depression

Depression, n

çözücü madde

solvent

Lösungsmittel, n

dağılım

distribution

Verteilung, f

dağılım / dağılma

distribution

Ausschüttung, f / Verbreitung, f

danışma

consultation / council / advisory /
information

Beratung, f

danışma merkezi

counseling center

Beratungsstelle, f

danışmanlık

counseling

Beratung, f / Beratungsdienst, m /
Konsultation, f

davranım

conduct

Benehmen, n

davranım bozuklu/ğu/kları

conduct disorder/s

Benehmensstörung/en, f/p /
Störung des Sozialbenehmen

davranış

behaviour

Verhalten, n

davranış biçimi / davranış
tarzı

patterns of behaviour

Handlungsmuster, n /
Verhaltensmuster, n

davranış denetimi kaybı /
disinhibisyon

disinhibition

Enthemmung, f / Disinhibition, n

davranışsal bağımlılık /
maddedışı bağımlılık

behavioural dependence / non
substance dependence

Verhaltensabhängigkeit, f /
Nichstoffabhängigkeit, f

depresif / çökkün

depressive / depressed

depressiv

depresyon / çökkünlük

depression

Depression, n

depreşim / nüks

relapse

Rückfall, m

depreşme / nüksetme /
yeniden başlama / relaps

relapse

Rückfall, m

depreşme döngüsü

the cycle of relapse

Zyklus des Rückfalls, m

detoksifikasyon tedavisi /
arındırma tedavisi

detoxification treatment

Entgiftungsbehandlung, f

dikkat dağınıklığı /
distraktibilite

distractibility

Ablenkbarkeit, f

dipsomani / alkol bağımlılığı

dipsomania

Dipsomanie, n

disetlimorfin

diacetlymorphin

Diacetlymorphin, n

disinhibisyon / davranış
denetimi kaybı

disinhibition

Enthemmung, f / Disinhibition, n

disinhibisyon sendromu

disinhibition syndrom

Enthemmungssyndrom, n /
Disinhibitionssyndrom, n

depresan/lar > baskılayıcılar

detoksifikasyon > arındırma

dipsomani > alkol bağımlılığı
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distraktibilite / dikkat
dağınıklığı

distractibility

Ablenkbarkeit, f

dizi bağımlılığı

TV series addiction

TV-Serien-Sucht

DSM IV ve DSM 5 > Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistik El Kitabı (Özgün kaynaklara uygun olarak DSM
IV Romen rakamıyla, DSM 5 Latin rakamıyla yazılmalıdır.)
düşkün / müptela

addict / addicted

süctig / Süchtige/r, f/n

düşkünlüğü önleme

addiction prevention

Suchtprävention, n

düşkünlüğün sürmesi

continued addiction

Suchtverlagerung, f

düşkünlük / iptila

addiction

Sucht, f / Süchtigkeit, f

düşkünlük yapan / tiryaki
eden / bağımlılık yapan

addictive

suchterregend / süchtigmachend /
suchtbildend

düşünce bozukluğu

thought disorder

Gedankenstörung, f

düşünce uçuşması

fuzziness of ideas

Gedankenflattern, n

düzelme / sakinleşme /
yatışma / remisyon

remission

Nachlassen, n / Remission, n

eğitim merkezi

training center

Bildungszentrum, n

ekstazi

ecstasy / MDMA

Ecstasy, n /
Methylenedioxymethamphetamin, n

ekstazi ve hız

ecstasy and speed

Ecstasy und Geschwindigkeit, f

EMCDDA > Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi
empati / eşduyum

empathy

Einfühlung, f / Empathie, f

ender görülen etki / sporadik
etki

sporadic effect

sporadische Wirkung

enerji artımı

energy boost

Energieerhöhung, f

enerji düşümü

energy reduction

Energieverminderung, f

entegre olmak / bütünleşmek

integration

Eingliederung, f / Integrierung, f

ergen (baliğ) / yeniyetme /
adölesan

adolescent

halbwüchsig / unreif / pubertär /
heranwachsend / Halbwüchsige, m /
Pubertäts… / Adoleszent, m /
Heranwachsender, m

ergenlik / yeniyetmelik /
adölesan

adolescence / adoslescentia /
puberty

Jünglingsalter, n / Pubertät, f /
Adoleszenz, f /

ergin (reşit) / erişkin

mature / adult

Mündig / Jüngling, m / ausgereift,
reif

erişkin / ergin (reşit)

mature / adult

Mündig / Jüngling, m Jugendlicher,
m / ausgereift, reif

eroin

heroin

Heroin, n

esrar

marijuana / cannabis sativa / ganja

Marihuana, n

esrar üretilen kenevir / hint
keneviri

cannabis / cannabis sativa

Kannabis, n / Kannabiskraut, n

esrar ürünleri

cannabisproducte

Kannabisprodukte, f
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eşduyum / empati

empathy

Einfühlung, f / Empathie, f

etiyolojik açıklama /
nedenbilimsel açıklama

ethiological description

ethiologische Erklärung, f

etken madde

active substance

Wirkstoff, n

etkidaş / benzer etkili /
agonist (tedavi)

agonist, substitution therapy

Agonist, n / agonistisch / Agonist…

etkililik / yararlılık

efficacy

Wirksamkeit, f / Zweckmässigkeit, f

fenantren

phenanthrene

Phenanthren, n

fentanil

fentanyl

Fentanyl, n

fiziksel rahatsızlık/lar

physical disorder/s

körperliche Störung/en / physische
Störung/en

genel müdürlük

directorate general

Generaldirektorat, m

gizli alkolizm

secret alcoholism / hidden
alcoholism

Heimliches Alkoholismus

göz kararması / sersemlik /
baş dönmesi

dizziness

Schwindel, m

grandiozite / zorluk / güçlük

grandiosity

Grandiosität, f

güven / güvenme / itimat /
güvenç

trust / reliance / confidence

Vertrauen, n

halisünojenler > sanrı (varsanı) yaratanlar / sanrı (varsanı) yaratan ilaçlar
hapçılar çevresi
/uyuşturucular çevresi

drug scene

Drogenszene, f

hasar azaltma / zarar azaltma

reduction / harm reduction

Schadensreduzierung, f

hastalık derecesinde çalışan /
çalışma hastası

workaholic

ArbeitssüchtigerIn, m/f

haşhaş

papaver somniferum / poppy /
opium / hashish

Mohn, m / Haschisch, n

hayal gördüren / sanrı
(varsanı) yaratan

psychedelic

psychedelisch

hayal gördüren / sanrı
(varsanı) yaratan

psychotrope

psychotropische Substanzen /
psychotropischer Stoff

haz / zevk

pleasure

Genuss, m

hepatit A

hepatitis A / hepatitis B

Hepatitis A / Hepatitis B

heterosikle

heterocycle

Heterocyclus, n

heterosiklik / çok halkalı

heterocyclic

Heterocyclische Verbindung
(Ringstruktur, f)

hız (yasadışı üretilen
amfetaminlerin kullanımıyla
ilgili jargon)

speed

speed (Szene-Bezeichnung für illegal
hergestellte Amphetamin)

Hint keneviri / esrar üretilen
kenevir

cannabis / cannabis sativa

Kannabis, n / Kannabiskraut, n

hipnosedatif ilaç/lar

hypnosedative drug/s

hypnosedative Mittel, p
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hipnotik etki / uyku verici

hypnotic effect

hypnotische Wirkung

hipnotik uyku

hypnotic sleep

hypnotischer Schlaf

hipnoz

hypnosis

Hypnose, f

hipnoz yaratanlar

hypnotic

Schlafmittel, n / Hypnotikum, n

hipotalami

hypothalamus

Hypothalamus, m

hipotalamik düzensizlik

hypothalamic disorder

hypothalamische Unregelmässigkeit,
f

huzursuzluk

uneaseness Unrest

Beunruhigung, f / Unruhezustand, m

INCB > Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu
içme nöbeti

drink raptus / breakout

Trinkausbruch, m

ihracata bağımlılık

export dependence

Exportabhängigkeit, f

ilacı kesme / uyuşturucuyu
kesme

drug discontinuation

Suchtmittelabsetzung, f /
Medikamentenabsetzung, f

ilacın kötüye kullanımı

drug abuse

Drogenmissbrauch, m

ilaçla tedavi

medication

medizinische Behandlung /
Medikation, f

ilişki bozukluğu

(interpersonal) relationship disorder

Beziehungsstörung, f

inceltici / seyreltici / tiner

thinner

Verdünnungsmittel, n / Dünner, m

inhalasyon anestezisi /
solunan uyuşturucu

inhalation anesthesia

inhalante Betäubung

inhibisyon / engelleme

inhibition

Sperrung, f / Hemmung, f /
Inhibition, n

inhibisyon sendromu

inhibition syndrome

Sperrungssyndrom, n /
Hemmungssyndrom, n /
Inhibitionssyndrom, n

iptila / düşkünlük

addiction / addict

Sucht, f / Süchtigkeit, f

irritabilite / sinirlilik /
tahammülsüzlük

irritability

Reizbarkeit, f

işe bağımlılık / iş bağımlılığı

work addiction

Arbeitssucht, f

Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığı (KOM)

anti-smuggling and Organized Crime
Department

Die Abteilung gegen Schmuggel und
Organisierte Kriminalität

kafa bulma / sarhoşluk /
mestlik

drunkenness

Rausch, m

kafası iyi / uçmuş / sarhoş

drunk / tipsy / inebriated /
inebriantia / high

berauscht / besoffen, / betrunken, /
blau /betankt (Argo)

kafein

caffeine

Koffein, n

caffeine addiction

Koffeinsucht, f

inhalanlar > koklanan maddeler

itimat > güven

kafeinizm > kahvecilik
kahve bağımlılığı
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kahvecilik / kafeinizm

caffeinism

Koffeinismus, n / Koffeinvergiftung, f

karanlık kapı / küçük ölüm /
yutan / ayahuska

ayahuasca

Ayahuaska, n / Indianerdroge, f /
Indianergift, n

kayma / laps

lapse

Entgleistung, f / Fehler, f / hinfällig
werden0

kazıklı humma / tetanoz

tetanus

Tetanus, m

kenevir

cannabis

Kannabis, n

kıskaçlama / şelasyon

chelation

Chelates, n / Chelation, n

kıskaçlama tedavisi

chelation therapy

Chelatsbehandlung, f / ChelatTherapy

kodein

codein

Kodein, n

koka

coca

Koka-Strauch, m

koka ağacı

coke

Koka-Strauch, m

koka kola

coca cola

Coca Cola, n

kokain

cocaine / coke

Kokain, n / koks

koklanan maddeler /
inhalanlar

inhalants

Schnüffelstoffe, p

katinon > yemenotu

KOM > Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
komisyon

commission

Ausschuss, m

kompulsif içme nöbeti

compulsive drink raptus

Zwangstrinkausbruch, m

kotarnin

cotarnine

Kotarnin, n (kristallines Alkaloid)

kötüye kullanım

abuse

Missbrauch, m

krak / taş (jargon)

crack

Crack, n

kramp çözücü etki /
spazmolitik etki

spasmolytic effect

krampflösende Wirkung

kubar

powdered marijuana / powder
hashish

pulverisiertes Marihuana /
Haschisch-Pulver, n

kubar esrar

powdered marijuana / powder
hashish

pulverisiertes Marihuana /
Haschisch-Pulver, n

kumar bağımlılığı /
kumarbazlık

addiction to gambling

Spielsucht, f

kuruluş

establishment / foundation

Einrichtung, f

kurum

institution

Anstalt, f / Institution, f

küçük ölüm / karanlık kapı /
yutan / ayahuska

ayahuasca

Ayahuaska, n / Indianerdroge, f /
Indianergift, n

LSD (liserjikasit dietilamit)

LSD (lysergic acid diethylamide)

LSD (Lyserg-Säure Diethylamide)

madde almayı bırakmak

addictive substance discontinuation

Suchtmitteln absetzen

laps > kayma
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madde bağımlılığı

substance dependence / substance
addiction

Stoffabhängigkeit, f / Drogensucht, f

madde bağımlılığı tedavi
merkezleri

substance addiction treatment
centers

die Drogensucht Therapie-Zentren

madde etkisi altında olma

intoxication

Betrunkenheit, f / Trunkenheit, f /
Vergiftung, f / Alkoholisierung, f /
Intoxikation, f

maddedışı bağımlılık /
davranışsal bağımlılık

non substance dependence /
behavioural dependence

Nichstoffabhängigkeit, f /
Verhaltensabhängigkeit, f

maddenin kötüye kullanımı

substance abuse

Substanzmissbrauch, m /
Drogenmissbrauch, m

maddeye bağlı olmayan
bağımlılık

not substance dependence

Nichtstoffabhängigkeit, f

maddeyi bırakma

abstinence /abstentation

Abstinenz, n

manyetik uyku

magnetic sleep

magnetischer Schlaf

MDMA
(Metilendioksimetamfetamin)

MDMA
(Methylenedioxymethamphetamine)

MDMA
(Methylenedioxymethamphetamine)

MDPV
(Metilendioksipirovaleron)

MDPV
(Methylenedioxypyrovalerone)

MDPV
(Methylenedioxypyrovalerone)

mefedron

mefedrone

Mephedon, n ((4Methylmethcathinon)

Mental Bozuklukların Tanısal
ve İstatistik El Kitabı (DSM IV
ve DSM 5)

Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM IV ve DSM 5)

Das diagnostische und statistische
Manual phsychischer Störungen
(DSM-IV ve DSM 5)

meperidin (= petidin)

meperidine

Meperidin, n

meskalin

mescaline

Meskalin, n

metabolit

metabolite

Zwischenprodukt des Stoffwechsels,
n

metadon -

methadone

Methadon, n

metamfetamin

metamphetamin

Metamfetamin, n

morfin

morphine

Morphin, n

morfin

morphine

Morphin, n

narkotik

narcotic

Narkotikum, n / narkotisch /
betäubend / Rauschgift, f

narkotik / uyuşturucu

anesthetic / narcotic / narkotika

Betäubend / narkotisch /
Narkotikum, n

narkotik ajan/lar (afyonlu
ilaçlar)

narcotic agent/s (opiate/s)

Narkotik-Agent/s, m/p (Opiads)

narkotik etki

narcotic effect

narkotische Wirkung

narkotik etkili ilaç/lar

narcotic / drugs

Suchtstoff/e, n/p

MDMA > ekstazi

müptela > düşkün
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narkotizm / narkozculuk

narcotism

Narkotismus, n / krankhaftes
Verlangen / Sucht nach
Narkosemitteln

narkoz

narcosis

Narkose, f

narkozculuk / narkotizm

narcotism

Narkotismus, n / krankhaftes
Verlangen / Sucht nach
Narkosemitteln

nedenbilimsel açıklama /
etiyolojik açıklama

ethiological description

ethiologische Erklärung, f

nikotin

nicotine

Nikotin, n

nikotin bağımlılığı

nicotine dependence

Nikotinabhängigkeit, f

nikotin tiryakiliği / sigara
tiryakiliği / nikotinizm

nicotinism

Nikotinum, n / Nikotinismus, n

nikotin zehirlenmesi

nicotine poisoning

Nikotinvergiftung, f

nikotinizm / nikotin tiryakiliği / nicotinism
sigara tiryakiliği

Nikotinum, n / Nikotinismus, n

NSAID (nonsteroidal
antiinflammatori ilaçlar /
steroid dışı yangı önleyici
ilaçlar)

NSAID (nonsteroidal antiinflammatory drugs)

Nicht-Steroidale
Entzündungshemmer, n
(Schmerzmittel, n)

relapse

Rückfall, m

opiyat/lar / afyonlu ilaç/lar

the opiate/s

Opiat/s, n / Opiate, f/p

opiyat/lar / afyonlu ilaçlar

opiate/s

Opiat/s, n/p

öfke nöbeti / sinir krizi
(bipolar bozukluk)

temper tantrum

Wutanfall, m

öğüt / tavsiye

advice / counsel

Rat, m

ölüm evresi / agonik evre

agonic phase

agonische Phase

ölüm öncesi / agoni

agonie

Agonie, f

ölüm öncesi /agoni

agony

Agonie, f

örgüt

organization

Organisation, f

papaverin

papaverin

Papaverin, n

pentedron

pentedron

Pentedron, n

petidin (= meperidin)

pethidine

Pethidin, n

peyote kaktüsü

peyote cactus

Peyotl-Kaktus

pikiyatrik / ruh sağlığı ile ilgili

psychiatric

psychiatrisch

poliklinik / ayakta tedavi
merkezi

outpatiens treatment center /
outpatiens clinic / polyclinic /
policlinic

ambulantes Behandlungszentrum /
Poliklinik, f

nüks > depreşim
nüksetme / depreşme /
yeniden başlama / relaps
nüksetme > depreşme

öfori > aşırı coşku
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prolapse > birçok kez kullanım
psikiyatr / psikiyatrist / ruh
sağlığı ve hastalıkları uzmanı

psychiater / psychiatrist / specialist
for mental health disorders /
headshrinker / shrink

PsychiaterIn, m/f /
Fachmann/Fachfrau für geistige
Erkrankungen, m/f

psikiyatri / ruh sağlığı

psychiatry

Psychiatrie, f

psikiyatrist / psikiyatr / ruh
sağlığı ve hastalıkları uzmanı

psychiater / psychiatrist / specialist
for mental health disorders /
headshrinker / shrink

PsychiaterIn, m/f /
Fachmann/Fachfrau für geistige
Erkrankungen, m/f

psikoaktif madde

psychoactive substance

psychoaktives Stoff

psikolog

psychologist

Psychologe, m / Psychologin, f

psikoloji

psychology

Psychologie, f

psikopatoloji

psychopathology

Psychopathologie, f

psikopatolojik

psychopathological

psychopathologisch

psikosomatik

psychosomatic

psychosomatisch

psiko-sosyal bakım

psychosocial care

psychosoziale Betreuung

psiko-sosyal beceri

psychosocial skills

psychosoziale Fähigkeit

psiko-sosyal rehabilitasyon

psychosocial rehabilitation

psychosoziale Rehabilitation

psiko-sosyal tedavi

psychosocial therapie

psychosoziale Behandlung

psikoterapi / ruhsağaltım

psychotherapy

Psychotherapie, f

psikoterapist / ruhsağaltımcı

psychotherapeut / psychotherapist

PsychotherapeutIn, m/f / Fachmann
/ Fachfrau für seelische
Erkrankungen

psikotrop (beyni etkileyen
ilaçlar)

psychotropic

Psychotrop

psikotrop madde/ler

psychotropic drug/s

psychotrope Droge/n

psikotrop madde/ler /
psikotropik ilaç/lar

psychotropic substance/s /
psychotropic drug/s

Psychotropische/s Substanz/en, n/p
/ psychotropische/r Stoff/e, m/p

psikotropik ilaçlar / sanrı
(varsanı) yaratan ilaçlar /
halisünojenler

hallucinogen / phantastica /
psychotrope drugs

Halluzinogene, f / psychotropische
Drogen

duration of remission

Dauer des Remissions

relaps > depreşme
remisyon > düzelme
remisyon süresi

ruh sağlığı hastalıkları uzmanı / psychiater / psychiatrist / specialist
for mental health disorders /
psikiyatr / psikiyatrist
headshrinker / shrink

PsychiaterIn, m/f /
Fachmann/Fachfrau für geistige
Erkrankungen, m/f

ruhsağaltım / psikoterapi

psychotherapy

Psychotherapie, f

ruhsağaltımcı /psikoterapist

psychotherapeut / psychotherapist

PsychotherapeutIn, m/f / Fachmann
/ Fachfrau für seelische
Erkrankungen

ruhsal rahatsızlık/lar

psychiatric disorder/s

seelische Störung/en / psychische
Störung/en
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ruhsal sorun/lar

psychological problem/s

seelische/s Problem/e, n/p /
psychische/s Problem/e, n/p

ruhsal uyarıcı/lar

psychostimulant/s

Psychostimulanz/ien, n/p

saçma davranış

ridiculous behavior

lächerlich Verhalten

sağaltım / tedavi / terapi

therapy

Behandlung, f / Therapie, f

sağaltım ilişki / tedavi ilişkisi /
terapötik ilişki

therapeutic relationship

therapeutische Beziehung

Sağlık Bakanlığı

Ministry of Health

Gesundheitsministerium, n

Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

Directorate General of Health
Services

Das Generaldirektorat für
Gesundheitsdienste

sağlık yardımı

health aid

Gesundheitshilfe, f

sakinleşme / düzelme /
yatışma / remisyon

remission

Nachlassen, n / Remission, n

sakinleştirici / yatıştırıcı /
trankilizan

sedative / soothing / anodyne /
calming / tranquilizan

beruhigend / sedativ

sakinleştirici etki / yatıştırıcı
etki / sedatif etki

sedative effect

beruhigende Wirkung / sedativa
Wirkung

sakinleştirici hap / yatıştırıcı
hap

tranquilizer drug

Beruhigungspille, f /
Beruhigungstablette, f / Tranquilizer,
m / Ataraktika, p

sakinleştirici ilaçlar / sedatif
ilaçlar

sedative drugs

beruhigende Drogen / sedativa
Drogen

sakinleştirici madde /
yatıştırıcı madde

psycholeptic substanzen

beruhigendes Stoff /
psycholeptisches Stoff

sanrı (varsanı)

hallucination

Halluzination, f

sanrı (varsanı) yaratan / hayal
gördüren

psychedelic / psychotrope /
hallucinogenic

Psychotrope, n / halluzionegische

sanrı (varsanı) yaratan ilaçlar / hallucinogen / phantastica /
psikotropik ilaçlar /
psychotrope drugs
halisünojenler

Halluzinogene, f / psychotropische
Drogen

sarhoş / ayyaş

inebriate / drunk

berauscht / besoffen

sarhoş / kafası iyi / uçmuş

drunk / tipsy / inebriated /
inebriantia / high

berauscht / besoffen, / betrunken, /
blau /betankt (Argo)

sarhoş eden / sarhoş edici

inebriant

berauschend

sarhoş ediciler

inebriantia

Inebriantia, n

sarhoş etmek

inebriate

berauschen, betrunken machen

sarhoşluk / kafa bulma /
mestlik

drunkenness

Rausch, m

sarhoşluk veren uyuşturucu
ilaçlar

drugs

Rauschdroge, f

sedatif etki / sakinleştirici
etki / yatıştırıcı etki

sedative effect

beruhigende Wirkung / sedativa
Wirkung

491

sedatif ilaçlar / sakinleştirici
ilaçlar / yatıştırıcı ilaçlar

sedatives drugs

beruhigende Drogen / sedativa
Drogen

seks ve uyuşturucu

slamming / banging / slamming /
cracking / popping

Geknall, n

sentetik madde

synthetic ingredients

Kunststoff, n / synthetisches
Inhaltsstoff

sentetik uyarıcı/lar / sentetik
uyarıcı madde/ler

synthetic stimulant/s

syntetisches Anregungsmittel /
synthetische/s Stimulanz/ien

sentetik uyuşturucu ilaç

synthetic drugs

synthetische Drogen, p

sersemlik / baş dönmesi / göz
kararması

dizziness

Schwindel, m

seyreltici / inceltici / tiner

thinner

Verdünnungsmittel, n / Dünner, m

sigara tiryakiliği / nikotin
tiryakiliği / nikotinizm

nicotinism

Nikotinum, n / Nikotinismus, n

sigara tiryakiliği / nikotin
tiryakiliği / nikotinizm

nicotinism

Nikotinum, n / Nikotinismus, n

sihirli mantar / zehirli mantar

magic mushroom / toxic mushroom

psilocybinhaltiger Pilze

sinirlilik / irritabilite /
tahammülsüzlük

irritability

Reizbarkeit, f

selasyon > kıskaçlama

slip > bıraktıktan sonraki ilk kullanım
soluma / buğu çekme

inhalation / inhalant

Inhalation, n / Einatmen, n / inhalant

solunan uyuşturucu /
inhalasyon anestezisi

inhalation anesthesia

inhalante Betäubung / InhalationsNarkotika (z.B. Lachgas)

sosyal çalışma

social work

Sozialarbeit, f

sosyal çalışmacı

social worker

SozialarbeiterIn, m/f

sosyal hizmet/ler

social service/s

Sozialer Dienst/e, m/p

sosyal müdahale

social intervention

Soziale Eingriff / soziale Intervention

sosyal rehabilitasyon

social rehabilitation

Soziale Rehabilition / soziale
Wiederherstellung

spazmolitik etki / kramp
çözücü etki

spasmolytic effect

krampflösende Wirkung

sporadik etki / ender görülen
etki

sporadic effect

sporadische Wirkung

sporadik olgu

sporadic case

sporadischer Fall

sürçme / sürüklenme /
tökezleme

stumple

Fehltritt, m / Schlipp streichen

sürüklenme / sürçme /
tökezleme

stumple

Fehltritt, m / Schlipp streicheln

stimulan / stimulant > uyarıcılar
stimulanlar > uyarıcılar

şelasyon > kıskaçlama
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şelasyon tedavisi > kıskaçlama tedavisi
şeytanelması / boruçiçeği /
şeytanotu / cehennemçanı /
şeytantrompeti / tatula

datura / thorn apple

Stechapfel m

şeytanotu / boruçiçeği /
şeytanelması /
cehennemçanı /
şeytantrompeti / tatula

datura / thorn apple

Stechapfel m

şeytantrompeti /
şeytanelması / boruçiçeği /
şeytanotu / cehennemçanı /
tatula

datura / thorn apple

Stechapfel m

şırınga edilen uyuşturucu

Injections-Narkotika

Injektions-Narkotika

TADOC > Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi
tahammülsüzlük / irritabilite /
sinirlilik

irritability

Reizbarkeit, f

taş (jargon) / krak

crack

Crack, n

taşkınlık

excitement

Aufregung, f

tebain

tebain

Tebain, n

tedavi / sağaltım / terapi

therapy

Behandlung, f / Therapie, f

tedavi ilişkisi / sağaltımsal
ilişki / terapötik ilişki

therapeutic relationship

therapeutische Beziehung

tedavi işlemleri süreci /
tedavi süreci

treatment process

Behandlungsprozess, m

tedavi süreci / tedavi
işlemleri süreci

treatment process

Behandlungsprozess, m

tedavi yöntemleri

treatment methods

Behandlungsmethoden, f

tekno

techno

Techno, n

teknoloji bağımlılığı

technological dependence

technologische Abhängigkeit

televizyon bağımlılığı

TV addiction

Fernsehensucht, f

terapi / tedavi / sağaltım

therapy

Behandlung, f / Therapie, f

tatula > boruçiçeği

terapötik ilişki / tedavi ilişkisi / therapeutic relationship
sağaltım ilişkisi

therapeutische Beziehung

tetanoz /kazıklı humma

tetanus

Tetanus, m

tetrahidrokannabinol (THC)

tetrahydrocannabinol (THC)

Tetrahydrokannabinol (THC)

tıbbi rehabilitasyon

medical rehabilitation

medizinische Rehabilition /
medizinische Wiederherstellung

tıbbi tedavi

medical therapy

medizinische Behandlung /
medizinische Therapie

tıp

medicine

Heilkunde, n / Medizin, f

THC > tetrahidrokannabinol
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tiner > inceltici
tiryaki

addict / addicted / inveterate

leidenschaftlich / passioniert /
leidenschaftlicher Raucher oder
Kaffetrinker

tiryaki eden / düşkünlük
yapan / bağımlılık yapan

addictive

suchterregend / süchtigmachend /
suchtbildend

tiryaki kişilik

addicitive personality

süchtige Persönlichkeit

tiryaki olmak

addict

hingeben / sich hingeben

toksin / zehir / ağu

poison

Gift, f

tolerans

tolerance

Toleranz, f

tolerans gelişimi / daha fazla
madde kullanma gereksinimi

tolerance development

Toleranzentwicklung, f

tökezleme / sürçme /
sürüklenme

stumple

Fehltritt, m / Schlipp streichen

tramadol (ilaç)

tramadol (drug)

Tramadol, n (Medikament, n)

trimetilksentin

trimethylxanthin

Trimethylxanthin, n

trisiklik

tricyclic

trizyklisch

trisiklik antidepresanlar

tricyclic anti depressant

trizyklische Antidepressiva

tutum

attitude

Haltung, f / Verhalten, n

tutum modelleri

attitude models

Handlungskonzepten, f

toksinsizleştirme > arındırma

trankilizan > yatıştırıcı

TÜBİM > Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
Türkiye Uluslararası
Uyuşturucu ve Organize
Suçlarla Mücadele Akademisi
(TADOC)

The fight against International
Narcotics and Organized Crime
Academy Turkey

Die Kampfakademie der Türkei
gegen den Internationalen
Drogenhandel-und Organisierte
Kriminalität

Türkiye Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme
Merkezi (TÜBİM)

Turkish Monitoring Centre for Drugs
and drug addiction

Türkische Beobachtungsstelle für
Drogen und Drogensucht

uçmuş / sarhoş / kafası iyi

drunk / tipsy / inebriated /
inebriantia / high

berauscht / besoffen, / betrunken, /
blau /betankt (Argo)

uçucu

evaporating

Verflüchtigen von Substanzen, p /
Verdampfen, n / Verdunsten, n

uçucu madde/ler

volatile substance/s

flüchtige Stoff/e, m/p

Uluslararası Uyuşturucu
Denetim Kurulu (UUDK)

International Narcotics Control
Board (INCB)

Internationales Drogen Aufsichtsrat
(IDA)

UNODC > Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
ussal / aklî / zihinsel / mental

mental

geistig / mental

ussal rahatsızlıklar / akıl
hastalı/ğı/kları / rahatsızlıklar
/ zihinsel rahatsızlıklar

mental disorder/s

geistige/s Störung/en
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ussal sorun/lar

mental problem/s

geistige/s Problem/e

uyarıcı

stimulan

anregend

uyarıcı - sentetik - ilaç /
amfetamin

amphetamin

Amphetamine, f

uyarıcı amin/ler

amphetamin/s

Amphetamine/s, f/p

uyarıcı hap / amfetamin hapı

amphetamin drug

Amphetamintablette, f

uyarıcı madde/ler

psychotonic substance/s

Analeptikum, n /Analeptika ,f /
anregendes Mittel / belebendes
Mittel / Reizstoff, n /
Aufputschmittel, n / Psychotonika, f
/ Stimulantien, f

uyarıcı şok / amfetamin şoku

amphetamin shock

amphetaminer Shock

uyarıcı/lar / stimulant/lar

stimulant/s / exitantia /
psychotonics

Stimulanti/en, n/p / Stimulus, m

uyku hapı

sleeping pill

Schlaftablette, f

uyku verici / hipnotik etki

hypnotic effect

hypnotische Wirkung

uyuşturucu / narkotik

narcotic / narcotik

Betäubend / narkotisch / Narkotika,
n

uyuşturucu hap / uyuşturucu

drug/s

Betäubungsmittel, n / Droge, f /
Drogen, p

uyuşturucu madde

anesthetic

Narkotikum, n / krankhaftes
Verlangen / Sucht nach
Narkosemitteln

uyuşturucu madde bağımlılığı

drug addiction / drug dependence

Drogensucht, f /
Drogenabhängigkeit, f

uyuşturucuyu kesme / ilacı
kesme

drug discontinuation

Suchtmittelabsetzung, f /
Medikamentenabsetzung, f

varsanı > sanrı
(Internette halüsinasyon (hallucination) için varsanı, delüzyon (delusion) ya da hezeyan (Ar.) için sanrı diyen
kaynaklar vardır. Yanlıştır ve örnekler sınırlıdır. Bu sözlükte, daha doğru olduğu düşünülerek vasanı ya da
sanrı halisünasyon yerine kullanılmıştır. Delüzyon ya da hezeyanın Türkçesi sabuklamadır. (Güncel deyişle
sağlık olarak abuk sabuk konuşur duruma gelmek.) Delüzyona saplantı da yazılmaktadır. Yanlıştır. Saplantı
obsession karşılığıdır.
verem / tüberküloz

tuberkuloz

Tuberkulose, f

yapışma / birleşme

adhesion

Haftung, f / Adhäsion, f

yara

wound

Wunde, f / Geschwür, n

yara botulizmi

wound botulism

Wundbotulismus, n

yararlılık / etkililik

efficacy

Wirksamkeit, f / Zweckmässigkeit, f

yaşam biçimleri

life concepts

Lebenskonzepten, f

yaşamı yapılandırmak

configuration of life

Gestalten des Lebens /
Lebenskonfigurierung, f

yataklı sağlık kuruluşları

inpatient treatment center/s

stationäres Behandlungszentrum

yataklı tedavi / yatarak tedavi

inpatient treatment

stationäre Behandlung
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yataklı tedavi merkez/ler/i

inpatient treatment center/s

stationäres Behandlungszentr-um /
-en

yatarak tedavi / yataklı tedavi

inpatient treatment

stationäre Behandlung

yatışma / sakinleşme /
düzelme / remisyon

remission

Nachlassen, n / Remission, n

yatıştırıcı / sakinleştici

tranquillizer / sedative / soothing /
anodyne / calming

Beruhigungsmittel, n / beruhigend /
Tranquilizer, m / Tranquilizer, p /
Ataraktika, p / sedativ

yatıştırıcı / sakinleştirici /
trankilizan

sedative / soothing / anodyne /
calming / tranquilizan

beruhigend / sedativ

yatıştırıcı /sakinleştirici

sedative / soothing / anodyne /
calming / tranquilizan

beruhigend / sedativ

yatıştırıcı etki / sakinleştirici
etki / sedatif etki

sedative effect

beruhigende Wirkung / sedativa
Wirkung
Beruhigungsmittel , n /
Beruhigungspille, f /
Beruhigungstablette, f

yatıştırıcı hap / sakinleştirici
hap

tranquilizer drug

yatıştırıcı madde /
sakinleştirici madde

psycholeptic substanzen

beruhigendes Stoff /
psycholeptisches Stoff

yayılım / yayılma

effusion

Erguss, m / Ausgießen, n /
Ausströmen, n

yeme rahatsızlıkları

eating disorders

Essstörungen, f

yemenotu / katinon

khat / khatinon / catha edulis

Khat, n

yeniden başlama / depreşme / relapse
nüksetme / relaps

Rückfall, m

yenidoğan botulizmi

infant botulism

Minderjärigebotulismus, n

yeniyetme / ergen (baliğ) /
adölesan

adolescent

halbwüchsig / unreif / pubertär /
heranwachsend / Halbwüchsige, m /
Pubertäts… / Adoleszent, m /
Heranwachsender, m

yeniyetmelik / ergenlik /
adölesan

adolescence / adoslescentia /
puberty

Jünglingsalter, n / Pubertät, f /
Adoleszenz, f /

yetişkin

adult

Erwachsene/r, m/f / erwachsen /
volljährig

yetmeme / tolere etme
/tolerans

tolerate

tolerieren

yetmeme / tolere etmeme

intolerance

nicht tolerieren

yıkıcı davranış

destructive behaviour / disruptive
behaviour

zerstörendes Verhalten

yoksunluk

deprivation

Entbehrung, f

yoksunluk belirtileri

symptoms of deprivation

Entbehrungserscheinung, f

yoksunluk tedavisi

deprivation therapie

Entbehrungstherapie, f

yutan / küçük ölüm / karanlık
kapı / ayahuska

ayahuasca

Ayahuaska, n / Indianerdroge, f /
Indianergift, n

496

yüksek nikotin

high nicotine

Hoch Nikotin, n

zarar azaltma / hasar azaltma

reduction / harm reduction

Schadensreduzierung, f

zehir / ağu / toksin

poison

Gift, f

zehirden arındırılmış /
agusuzlandırılmış

detoxified

entgifted

zehirden arındırma

detoxifies / detoxify / detoxifying /
detoxicating / detoxication

Entgiftung, f / Detoxifikation, f

zehirden arındırma /
ağusuzlaştırma / arındırma /
detoksifikasyon

detoxification

Entgiftung, f

zehirden arındırmak / zehrini
çıkarmak

detoxicated

entgiftet

zehiri yokeden madde

detoxifier / detoxicator / detoxicant

Giftentzieher, n

zehirlenme

poisoning

Vergiftung, f

zehirli mantar / sihirli mantar

toxic mushroom / magic mushroom

psilocybinhaltiger Pilze

zevk / haz

pleasure

Genuss, m

zihinsel rahatsızlıklar / ussal
rahatsızlıklar / akıl
hastalı/ğı/kları

mental disorder/s

geistige/s Störung/en

*
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BÖYLE YAŞAMAYA NE GEREK VAR, ÖZGÜRLÜK VARKEN?
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