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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’DE ALKOLİZM TEDAVİSİ TARİHİNDEN 

ANEKDOTLAR 

İlaç bağımlılığı veya uyuşturucu kullanımı, herhangi bir kimyasal maddenin tıbbi amaçlar dışında beden 

veya zihin durumları değiştirmek için kronik veya alışılmış kullanımı olarak tanımlanabilir. Ancak bu 

klasik tanım, sadece psikolojik bağımlılık yapan yeni maddelerin ortaya çıkması ve alkol gibi sıvıların da 

dâhil edilmesiyle “madde bağımlılığı” olarak değişmiştir. Yeşilay’ın yürüttüğü Türkiye Bağımlılıkla 

Mücadele Eğitim Programı (TBM) madde bağımlılığını “vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz 

yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin 

kullanımının bırakılamaması” olarak tanımlamaktadır.  

Psikolojik bağımlılık kullanıcının hissettiği “iyilik halinin” devamını sağlama olarak tanımlanabilir. 

Fizyolojik bağımlılık ise “başlangıçtaki etkiyi devam ettirmek için giderek daha büyük dozlara ihtiyaç 

duyma” durumudur. Kavramların yorumlanmasındaki sübjektif yaklaşım içerdiği kafein nedeniyle 

fizyolojik bağımlılık yapmasına rağmen “antisosyal kişilik gelişimine” neden olmayan çay ve kahve gibi 

maddelerin “madde bağımlılığı” tanımının dışında tutulmasını sağlamaktadır.   

Modern dünyanın en popüler gündem başlıklarından birisini oluşturan madde bağımlılığı binlerce yıldır 

sosyal yaşamın içinde varlığını sürdürmektedir. Antik Mısır, Çin, Hindistan, Grek ve Roma uygarlıklarının 

yanı sıra Orta Asya, Aztek, İnka, Maya uygarlıklarında şamanik törenlerde gözde olduğu bilinen 

narkotikler, opium, hayal gösteren (halüsinojen) bazı bitkiler ve kimyasallar bu kullanıma örnek olarak 

verilebilir. On dokuzuncu yüzyılda bu maddelere eklenen ve kontrolsüz olarak reçete edilebilen morfin, 

kokain gibi maddeler tanımın değişmesine katkıda bulunmuşlardır.  

Bağımlılık yapan maddeler arasında kafein, alkollü içecekler, nikotin gibi kontrole tabi olmayan veya 

fluoksetin, diazepam, amfetamin, trankilizan gibi reçete ile satılan yasal maddelerin yanı sıra yasa dışı 

yollarla edinilen morfin, opiat, kokain, LSD, ekstazi ve yakın zamanın gözdesi bonzai gibi maddeler 

bulunmaktadır.  

Madde bağımlılığına giden yolda; bireyin arkadaşlarına uyma ve gruptan kopmama isteği, kişisel 

sorunlardan kaçmak, rahatlamak, ağrıyı gidermek, fiziksel dinçliği devam ettirmek merak, bireyin asilik 

ve farklı olma dürtüsü ile kendi sınırlarını aşma çabası önemli rol oynamaktadır.   

Madde bağımlılığı üzerine son bir-iki yüzyıldır daha fazla kafa yorulmasının ana sebebi ise ortaya çıkan 

fiziksel ve ruhsal etkilerin daha net bir biçimde görülmesidir. Bireysel olarak anksiete, güzçsüzlük, 

depresyon, bulantı-kusma, kramplardan hezeyan ve konvülsyonlara kadar değişen etkiler oluşmakta, 

dahası ortak kullanılan enjektör vb. malzemelerden hepatitten AIDS’e kadar değişen yelpazede 

hastalıklar kapılmakta, aşırı dozdan ölümler olmakta ve çok çeşitli kişilik değişiklikleri ile sorun sosyal 

bir boyut kazanabilmektedir. Toplumsal anlamda aile hayatında sorunlardan iş performansında 

düşüşlere, hamile iken kullanım sonucu düşüklere ve anomalili veya bulaşıcı hastalıklar ile doğan 

çocuklara neden olabilmektedir. Madde satın alabilmek için gasp, hırsızlık, fahişelik gibi yasa dışı işlere 

girilmesinin yanında, basit toplumsal kuralları çiğnemekten şiddet, trafik kazaları ve cinayete kadar 

değişen ağırlıkta çok çeşitli toplumsal moral erozyonlara yol açmaktadır.   

Madde bağımlılığının sadece kişisel bir sorun olmadığı, aksine toplumu ilgilendiren moral bir konu 

olduğu fikrinin yerleşmesi de çözümlerin bireysel veya kriminal olmaktan çıkıp rehabilitasyon 

programlarının devreye girmesine neden olmuştur.  

ABD’nin Alkolizm Tedavisi Tarihinden Anekdotlar 

Geçmişte, madde bağımlılığının toplumdaki moral faktörlerin eksikliğinden kaynaklandığı kabul 

edilmekteydi. Bu bakış açısının doğal sonucu olarak popüler "tedaviler" arasında hapis, hastaneye 
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kapatma, sürgün ve toplumun dini önderlerinin yönlendirdiği “psiko-terapiler” yer almaktaydı. Bu 

tedavilerin bir sonuç vermediğini tahmin etmek hiç de zor değildir.  

Bu yazıda bir fikir vermesi açısından Amerika Birleşik Devletleri’nde madde bağımlılığı ile yapılan 

mücadelenin tarihinden çarpıcı birkaç örneğe yer verilmiştir. 

Madde bağımlılığına ilk kez genel olarak dikkat çeken kişinin XVIII. Yüzyılda yaşamış olan Amerikalı 

kölelik karşıtı aktivist ve eğitimci Anthony Benezet olduğunu söylemek yanlış olmaz. Benezet 1774’de 

yazdığı “Mighty Destroyer Displayed” adlı denemesinde distile alkollü likörün kullanımının yol açtığı 

yıkıcı etkileri konusunda farkındalık yaratmayı başarmıştır. 

İngiliz hâkimiyetine karşı Amerikan Devrimi’nin öncülerinden kabul edilen Dr. Benjamin Rush’un 

1784’de yayınladığı “Inquiry into the Effects of Ardent Spirits on the Human Mind and Body” adlı eseri 

kronik alkolizmin sonuçları hakkında bir inceleme olup bu durumun hekimler tarafından tedavi edilmesi 

gereken bir hastalık olduğunu savunmuştur. Bu çalışma alkolizm karşıtı bir kampanyaya öncülük etmiş 

ve sarhoşluğun günahkâr bir eylem olduğuna vurgu yapmıştır. Rush’a göre alkolün bir etkisi olarak 

alkolikler kendi üzerlerindeki kontrolü kaybediyorlardı. Böylece alkolizmi bir hastalık biçimi olarak 

tanımlamış ve günümüzde yarardan çok zararlı olduğu kabul edilen bir yöntem olarak, alkoliklerin daha 

az etkili maddeler kullanarak bağımlılıklarından kurtulabileceğini öne sürmüştür. Rush’ın alkolikler için 

önerdiği tedavi yöntemleri arasında hapis cezası, bir akıl hastanesinde mahkûm olarak tutmak ve dini 

temelli müdahaleler bulunmaktaydı. Tahminen Amerikan yerlilerinin alkoliklerin tedavisi için 

tasarladıkları ve “şeytanın içeri girmesini önleyen” “sober circle – bir tür ayık kalma, akıllanma 

çemberi”nden esinlendiği "Sober Evi" oluşturulması için çağrıda bulunmuştur. Amerikan psikiyatrisinin 

öncülerinden kabul edilen Rush’ın klinik uygulamaları ise bugün tıp etiğinin kabul edemeyeceği kadar 

“gaddarca” olarak yorumlanmaktadır. “Tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için icat ettiği ünlü 

“sakinleştirici sandalyesi” ve beyin kan dolaşımını artırmak için icat ettiği bir tür elektrik devresi içeren 

şok tedavilerinin onun gerçekten “babacan” bir hekim mi yoksa bir “katil” mi olduğu sorusunu hala 

gündemde tutmaktadır. 

On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde alkolizmin bilimsel tedavisine giden yol hala çok zorlu idi. Bu 

konudaki çarpıcı örneklerden birisi de İrlanda doğumlu bir cerrah olan Dr. Leslie Keeley’in 1879’da 

alkolizm ve diğer bağımlılıkları tedavi ettiğini öne sürdüğü özel bir formüldür. Keeley altın içeren özel 

bir formülünü günde dört defa hastaya enjekte ederek bağımlılıkları %95 başarı oranı ile tedavi 

edebileceğini ilan etmiştir. Alkolizmin altın enjeksiyonu ile tedavisini tartışmanın ötesinde, Keeley’in 

formülünün söylediği gibi altın-klorid değil, aslında kakao, morfin ve arsenik içerdiği de iddia edilmiştir. 

Nitekim tedavi ettiği hastalarda cinnet, nüksler ve hatta ölüm bile görülmüştür. Kan alma ve lobotomi 

(genelde beynin ön lobunun cerrahi yöntemle çıkarılması veya ilaçlarla devre dışı bırakılması) de 

Keeley’in bağımlılık için önerdiği tedavi yöntemleri arasındaydı.  

Amerikan yerlilerinin “sober circle”ından esinlenen tek kişi Benjamin Rush olmamıştır. 1857’de 

Boston’da açılan Düşkünler Evleri ve Konaklama Evleri alkolikleri misafir eden birçok yardım 

topluluklarının da ortaya çıkmasını sağlamıştır. New York Eyaleti’nde 1864’de açılan Alkolik Sığınağı ve 

1867’de Chicago’da kadınlar için açılan Martha Washington Evi ABD’de ilk uzmanlaşmış kurumlar 

olarak göze çarpmaktadır. Bu tür organizasyonlar bir süre sonra diğer madde bağımlılarının da sığınağı 

ve tedavi edilmeye çalışıldığı yerler halini alacaktır. 

Alkolizmle mücadelede yirminci yüzyılın önemli gelişmelerinden birisi de kuşkusuz her ikisi de alkolik 

Bill Wilson ve aynı zamanda bir papaz olan Dr. Bob Smith’in 1934’de bir arkadaşları aracılığı ile 

tanışması olmuştur. Birbirlerine verdikleri destek sayesinde bir yıl içinde bağımlılıklarından kurtulan bu 

ikili, 1935’de modern tedavi yöntemlerinin önemli bir ayağı olan zihinsel, duygusal ve toplumsal 

rehabilitasyonu sunan bir yöntemi hayata geçirmişlerdir. “On iki basamak” adıyla dünyaya tanıtılan bu 
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program tam bir ruhsal teslimiyet, meditasyon ve grup terapisinden oluşmaktaydı. İkilinin 1939’da 

yayınladıkları ve “Big Book” olarak da bilinen “Anonymus Alcoholics (AA) – Adsız Alkolikler” adlı kitap 

satış rekorları kırmıştır. Grup terapilerinde yeni başlayanların “adım …. ….. ve ben bir alkoliğim” klişe 

cümlesini söylemelerinin gelenek haline geldiği “12 Basamak Programı”nda sekiz maddenin tanrıya 

sığınmayı empoze etmesi ve “kurtarıcı bir manevi güce dayanması” nedeniyle agnostik ve laik gruplar 

tarafından “yeni bir din, tarikat, faşizm” tanımlamalarıyla kıyasıya eleştirilmesine rağmen, bireyin 

bağımlılığının farkına varıp onu kabullenmesi ile tedaviye giden yolu açtığı da bir gerçektir. Nitekim 

bugün dünyada AA’dan esinlenerek Narcotics Anonymous (Adsız Narkotikler), Gamblers Anonymous 

(Adsız Kumarbazlar) ve Overeaters Anonymous (Adsız Oburlar) gibi gruplar kurulmuş ve faaliyet 

göstermektedirler. 

Güncel Tedavi 

Bugün madde bağımlılığının beyinde temel ve uzun ömürlü değişiklikler ile karakterize bir hastalık 

olduğu kabul edilmekte ve modern tedaviler bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Tedaviler bireye 

uyarlanmakta olup genellikle ilaç ve davranışçı tedavi kombinasyonunu içermektedir. 

Madde bağımlılığının güncel tedavisinde birçok bileşen bulunmaktadır. Bunların başında bağımlılığın 

hangi maddeye olduğu ve ne kadar ağır olduğu gelmektedir. Hastanın tedaviye başvurma şekli ile 

tedavi için başvurulan yöntem/merkez de diğer bileşenleri oluşturmaktadır. Bağımlılığın olduğu 

maddenin natürü ve bağımlılığın ağırlığı konusu oldukça ayrıntılı bir konudur. Hastanın başvurma şekli 

ile anlatılmak istenen ise gönüllü olup olmaması ile ilgilidir. Madde bağımlılığı olan hastaların bir kısmını 

sabıkalılar oluşturmakta ve kanun zoru ile tedaviye yollanmakta iken, bazı hastalar gönüllü olarak 

tedavi yollarını aramaktadırlar. Her iki durumda da hastanın aile, iş veya arkadaş çevresi kendisine 

destek olabilir veya olmayabilir.  

Türkiye örneğindeki AMATEM gibi hastane, klinik vb. yataklı tedavi merkezlerinin yanı sıra ayaktan 

tedavi edilen hastalar ve özellikle yurt dışında 12-step Groups Alcoholics Anonymous, Narcotics 

Anonymous ve Cocaine Anonymous gibi destek gruplarının oluşturduğu merkezler de madde 

bağımlılığı ile mücadele etmektedirler.  

Detoksifikasyon, grup terapileri, destek grupları güncel tedavi yöntemleri arasında sayılabilir. Geçmişte 

yaşanan tek yönlü tedavi örnekleri göz önüne alındığında güncel tedavide hem ilaç hem de psiko-sosyal 

destek yöntemlerinin denendiği görülmektedir. İlaç tedavilerinin temeli genelde bağımlılığı olan 

maddenin etkilerini nötralize etmeyi hedefler.  
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